
 

 

Delajmo varno, kjerkoli že – Nasveti za varno in zdravo delo od 
doma  

Delovno mesto mora biti urejeno tako, da je varno in ne škoduje zdravju, kar pomeni, da je 
treba upoštevati vse ergonomske in druge okoliščine, ki lahko vplivajo na nas. To velja ne 
samo za delovno mesto pri delodajalcu, ampak tudi za delo na daljavo oziroma delo od 
doma. A praksa kaže, da smo pri delu od doma pogosto veliko bolj ležerni in manj skrbni do 
svojega zdravja. Napaka! Kako jo lahko popravimo? 

Preprečiti je vedno neskončno bolj modro, učinkovito pa tudi ceneje in manj boleče kot 
zdraviti – tega se moramo zavedati tako delavke in delavci kot delodajalci. Za to, da bo 
delovno mesto ustrezno urejeno, moramo poskrbeti vsi. Doktrina in zakonodaja varnosti in 
zdravju pri delu je namreč namenjena temu, preprečitvi škode, ki jo lahko povzroči 
opravljanje dela, pa naj gre za držo telesa, kemikalije, biološka tveganja, stres ali kaj 
drugega, kar vpliva na naše zdravje in dobro počutje. 

Ni izgovorov 

Možnost dela od doma ni od včeraj. Covid-19 je tak način dela le pospešil, saj nas je, ker je 
bil to zelo učinkovit ukrep za zajezitev okužb, skorajda prisilil, da smo ostajali in tudi delali 
doma. Izgovorov, da nismo vedeli, kako si doma uredimo varno in zdravo delovno mesto, po 
vsem tem času ne more biti več. Vprašanje pa je, ali imamo vsi za to možnosti – ovire so 
lahko prostorske, finančne in še kakšne. Če te niso izpolnjene, od doma preprosto ne bi 
smeli delati, vsaj ne prav pogosto, saj s tem naredimo (ne le sebi) več škode kot koristi. 

To se mogoče komu zdi radikalno, a strokovnjaki opažajo, da je v času večjega obsega dela 
od doma, ki je bilo bolj posledica prisile kot izbire, naraslo tudi število težav z zdravjem tistih, 
ki delajo na ta način. Kostno-mišična obolenja, ki so posledica neergonomske ureditve 
delovnega mesta, težave z vidom, srčno-žilne bolezni, prebavne težave, da o psihosocialnih 
ne govorimo, so le najbolj vidni znaki, da delo od doma, kot ga zdaj pogosto opravljamo z 
uporabo informacijske tehnologije, ni ustrezno. 

Pomembno je torej vedeti, kako urediti delovno mesto, da je čim bolj varno in zdravo. 
Nesporno je namreč, da je ta način dela tudi po koncu najbolj akutne epidemije postal precej 
bolj razširjen, kot je bil kdajkoli prej. In videti je, da bo tako tudi ostalo. 

Ergonomija in še kaj 

Neustrezno urejena delovna mesta v domačem okolju lahko izničijo vse prednosti 
usklajevanja dela in zasebnosti, ki jih tako delo prinaša; dobro pa je, da se je temu mogoče 
izogniti. Upoštevati je treba ergonomska in druga priporočila ter organizirati delo doma (ali 
kjerkoli ga že opravljamo) tako, da ga bomo lahko opravljali varno in predvsem zdravo. S 
tem bomo preprečili, da bi si v času delovne kariere »pridelali« poškodbe in okvare, zaradi 
katerih bomo v tretjem življenjskem obdobju ali pa že prej trpeli posledice. 

Delo na daljavo s pomočjo informacijske tehnologije 

Vsakega dela ni mogoče opravljati na domu. Največkrat opravljamo na domu dela, ki jih 
imenujemo »pisarniška«, saj jih v prostorih delodajalca sicer opravljamo v pisarni in ne v 

  



proizvodnji. S pomočjo informacijske tehnologije lahko od doma opravljamo tudi nekatera 
dela, ki bi jih sicer opravljali na terenu, torej tako, da bi morali kam odpotovati. 

Vsi prostorskih in tehničnih pogojev, da bi delo opravljali od doma, nimajo. Pri kom je to 
majhna kvadratura, na kateri ni mogoče urediti ustrezne domače pisarne, drugje je vzrok 
nedostopnost internetne povezave ali pa je ta slaba, problem pa so lahko tudi finančna 
sredstva, potrebna za ureditev ustrezne domače pisarne. Zlasti pri zadnjih dveh vzrokih 
lahko veliko pomaga tudi razumevanje in prispevek delodajalca, ki je tudi po zakonodaji 
dolžan svojim zaposlenim zagotoviti zdravo in varno opravljanje dela. 

Delovna okolja so tako zlasti doma zelo različna; od miz, stolov do računalnikov in druge 
opreme, tudi osvetlitve, hrupa ter drugih motečih elementov in pričakovanj v domačem 
delovnem okolju. Vse to vpliva na naše zmožnosti opravljanja dela, na naše počutje ob delu 
in hkrati na našo varnost in zdravje. 

Večina nima domače pisarne in posebnega prostora za delo, zato so naše »pisarne« 
pogosto dnevne sobe, spalnice ali kuhinje, kjer so pogosti tudi moteči dejavniki, ki vplivajo 
na učinkovito in nemoteno opravljanje dela. Ovire so lahko tudi tehnične, saj številni 
zaposleni nimajo dovolj znanja, da bi lahko sami reševali zagate ob morebitni tehnološki ali 
sistemski okvari. Delodajalec pa je dolžan zagotoviti tovrstno podporo. 

Več >>> 
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