
Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze 

 

Wykorzystując do realizacji procesu dydaktycznego zdalnego nauczania urządzenia 

typu komputery, laptopy, tablety czy też smartfony nie należy zapominać o zasadach i 

warunkach ich bezpiecznego użytkowania. Należy pamiętać, że praca czy zabawa przy 

komputerze wykonywana codziennie, może być uciążliwa, gdyż: 

 

 intensywna praca wzrokowa może powodować bóle głowy, oczu, zmęczenie, znużenie;  

 

 długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, 

kręgosłupa, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg.  

 

 
 

 

Ergonomia pracy przy komputerze – zasady BHP 

 
 Do pracy i nauki wykorzystuj tylko urządzenia sprawne technicznie. 

 Ustawiaj monitor w odległości 40-70 cm od oczu, tyłem do źródła światła.  



 Odległość pomiędzy brzegiem biurka a ustawioną na nim klawiaturą powinna być 

większa niż 10 cm, dzięki czemu można będzie położyć na biurku rękę, zamiast trzymać 

ją bez oparcia. 

 Podczas pracy przy komputerze miej prawidłową postawę (plecy proste, ręce oparte na 

blacie biurka, nogi na stołeczku lub podpórce). 

 Co jakiś czas odrywaj wzrok od komputera, popatrz w dal i skoncentruj się na 

oddalonych przedmiotach znajdujących się za oknem.  

 Zadbaj o właściwe oświetlenie stanowiska pracy. 

 Przy dłuższej pracy rób co najmniej 10-minutowe przerwy, średnio co godzinę.  

 Przerwę wykorzystaj na zajęcia ruchowe oraz odpoczynek dla oczu. 

 Często wietrz pokój. 

 Unikaj trzymania urządzeń przenośnych (laptop, tablet, telefon) na kolanach – 

promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez te urządzenia negatywnie 

wpływają na zdrowie użytkownika. 

 Używaj krzesła z regulacją wysokości i odpowiednim oparciem. 

 Ucząc się i pracując przy biurku pamiętaj, że zarówno krzesło jak i biurko powinny być 

dopasowane do twojego wzrostu. 

 
 

 

 
 



 

Pamiętaj o bezpiecznym korzystaniu z Internetu! 

 
 

 
 

 Zawsze korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 

 Używaj tylko oryginalnego oprogramowania. 

 Pamiętaj aby na bieżąco aktualizować oprogramowanie. 

 Stosuj trudne do odgadnięcia hasła. 

 Dbaj o prywatność swoich danych osobowych oraz haseł. 

 Nie podawaj swoich danych. 

 Nie zamieszczaj w Internecie swoich zdjęć i filmów. 

 Pobieraj pliki tylko z wiarygodnych źródeł. 

 Odbieraj wiadomości tylko od znanych ci osób. 

 Dokładnie czytaj regulaminy. 

 Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tą, za którą się podaje. 

 W sytuacjach kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi opowiedz o tym 

rodzicom lub innej zaufanej osobie. 

 

 
 


