
Drodzy uczniowie przesyłamy Wam dla przypomnienia kilka bardzo ważnych wskazówek 

bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem.  

Higiena pracy z komputerem  

• Ustawienie monitora w odległości 50-70 cm od oczu, tyłem do źródła światła. 

Monitor ustawiony zarówno w zbyt dużej odległości, jak i za blisko  oczu powoduje 

szybkie męczenie oczu. Dodatkowo pamiętajcie, aby środek ekranu znajdował się na 

wysokości waszej brody.  

• Pamiętaj, iż możesz pomóc swoim oczom. Pracując z tekstem nie próbuj wczytywać 

się w czcionkę mniejszą niż siedmiopunktowa, a czarne pismo na jasnym tle działa na 

oczy najłagodniej. Ważne, abyście wiedzieli również, iż wielogodzinne wpatrywanie 

się w ekran monitora wiąże się ze zmniejszeniem częstotliwości mrugania (rzadsze 

zwilżanie powierzchni oka).  

• Aktywna   przerwa   minimum   15   minutowa   po   około   2   godzinach   pracy 

(najpóźniej) . Aktywna tzn. odejście od komputera (najlepiej zaczerpnięcie świeżego 

powietrza, spoglądanie przez okno - kolor zielony ma właściwości kojące dla naszych 

oczu; wykonanie kilku skłonów, przysiadów, podskoków...). Nie próbujmy oszukiwać 

swojego organizmu - odpoczynek jest niezbędny. Pamiętajcie, pozostanie przy 

komputerze i zmiana programu przy którym dotąd pracowaliście, np.: z edytora 

tekstowego na grę komputerową nie jest odpoczynkiem! Czas przeznaczony na przerwę 

dla naszego organizmu, przeznaczmy również na dokładne wywietrzenie 

pomieszczenia, w którym pracujemy.  

• Opieraj się plecami o oparcie krzesła, co zmniejszy zmęczenia kręgosłupa w odcinku 

szyjnym. Krzesło musi być stabilne.  Powinno posiadać poręcze, podpórki, aby można 

było opierać wygodnie łokcie odciążając kręgosłup oraz mięśnie ramion i karku.  

•  Klawiaturę  ustaw nisko, aby nie powodować zgięcia rąk w nadgarstkach. Powinna być 

ustawiona na nieślizgającej się powierzchni i w przypadku wysokości klawiatury 

większej niż 3 cm, należy wyposażyć ją w odpowiednie podkładki pod nadgarstki. 

• Stopy trzymaj ustawione swobodnie i płasko na podłodze lub na odpowiedniej 

podstawce - podnóżku.  

•  Stale przysuwaj się jak najbliżej do oparcia krzesła, rozwierając jak najszerzej kolana  

i opierając się o podłogę cała powierzchnia stóp.  

Pamiętajcie również o bezpieczeństwie w sieci o którym bardzo często rozmawialiśmy 

będąc w szkole. Tak dla przypomnienia: 

• pamiętaj o tym, aby zawsze korzystać z aktualnego programu antywirusowego 

– wybieraj oprogramowania, które są sprawdzone, 

• twórz bezpieczne, skomplikowane hasła – nie wybieraj tych, które są łatwe 

do odgadnięcia. Zadbaj o to, aby mieć inne hasło do każdego portalu i profilu – dzięki 

temu nawet w sytuacji, kiedy Twoje hasło do jednego miejsca zostanie wykradzione, 

inne hasła pozostaną bezpieczne, 

• nie podawaj w Internecie żadnych prywatnych danych – unikaj wszelkich ogłoszeń 

o pracę lub serwisów, wymagających podania numeru PESEL, numeru dowodu 

osobistego, adresu, nazwiska czy numeru telefonu, 

• unikaj pobierania plików z niepewnych źródeł,  



• nie otwieraj podejrzanych wiadomości e-mail, nie pobieraj załączonych w nich plików 

oraz nie wchodź na strony z linków w takich wiadomościach – mogą one zawierać 

złośliwe oprogramowanie, 

• unikaj nawiązywania relacji z osobami, których nie znasz – jeśli ktoś obcy zaprasza Cię 

do znajomych na portalu społecznościowym, bezpieczniej będzie odrzucić takie 

zaproszenie, 

• uważaj na skrócone adresy URL – często mogą stanowić niebezpieczną pułapkę. Jeśli 

chcesz skorzystać ze skróconego linku, upewnij się, że został udostępniony 

przez osobę, którą znasz lub pochodzi z bezpiecznego źródła, 

• dwukrotnie przemyśl, zanim pozwolisz aplikacji na uzyskanie dostępu do Twojej 

lokalizacji czy treści w telefonie. Ta sama zasada dotyczy korzystania ze stron 

internetowych – nie klikaj “Akceptuję” czy “Potwierdzam” za każdym razem, kiedy 

chcesz jak najszybciej dostać się na witrynę internetową. W ten sposób udzielasz 

zezwoleń na dostęp do wielu informacji – warto najpierw zapoznać się z regulaminem 

i dokładnie sprawdzi, co akceptujesz. 
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