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DDEECCLLAARRAATTIIOONN  

  

WWee  hheerreebbyy  ddeeccllaarree  tthhaatt  tthhee  wwoorrkk  ddoonnee  hheerreebbyy  iiss  oouurr  oorriiggiinnaall  wwoorrkk  aanndd  aannyy  rreeffeerreennccee  ttaakkeenn  

iiss  dduullyy  mmeennttiioonneedd  eellssee  tthhee  ssttuuddyy  wwiillll  rreennddeerr  iittsseellff  nnuullll  aanndd  vvooiidd..  

  

  

  

                PPrraasshhaanntt  VVeerrmmaa  

              

              

DDaattee::                              HHaarrmmeennddaarr  KKootthhaarrii  

                      

              

                    SSaannjjeeeevv  SSiinnggllaa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2 | P a g e  

 

  

TTAABBLLEE  OOFF  IINNDDEEXX  

  

DDeeccllaarraattiioonn  

  

11..  AAiimm  ooff  tthhee  SSttuuddyy                  0033  

  

22..  IInnttrroodduuccttiioonn  ttoo  EErrggoonnoommiiccss                0044  

��  MMuussccuulloosskkeelleettaall  DDiissoorrddeerrss  

  

33..  AApppprrooaacchh                0055  

��  OOppeerraattiioonn  ttaakkeenn  

  

44..  OOppeerraattiioonn  SSttuuddyy::  11  ((RReessppeeccttiivvee  MMSSDDss))              0066  

��  CCuuttttiinngg  

��  SSttiittcchhiinngg  

��  CChheecckkiinngg  

��  MMaatteerriiaall  hhaannddlliinngg  

��  OOtthheerr  ffaaccttoorrss  

  

55..  OOppeerraattiioonn  SSttuuddyy::  22  ((RReessppeeccttiivvee  MMSSDDss))              1111  

��  SSppoottttiinngg  

��  VViissuuaall  CChheecckkiinngg  

  

66..  CCoonncclluussiioonn                1144  

  

77..  RReeffeerreenncceess                1155  

  



3 | P a g e  

 

  

AAIIMM  OOFF  TTHHEE  SSTTUUDDYY  

  

TThhiiss  ssttuuddyy  iiss  ddoonnee  ttoo  eexxaammiinnee  ppoossssiibbllee  ssoolluuttiioonnss  ttoo  ccoommmmoonn  cchhaalllleennggeess  iinn  wwoorrkk  aarreeaa  sseettuupp..  

HHeeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  iissssuueess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  wwoorrkkppllaaccee  eexxiisstt  iinn  mmaannyy  ddeeggrreeeess..  IInn  ssoommee  ccaasseess,,  

tthhee  ddeessiiggnn  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  oorr  pprroocceedduurreess  oorr  tthhee  wwoorrkk  aarreeaa  ddeessiiggnn  mmaayy  ccaauussee  ddiissccoommffoorrtt  

oorr  sshhoorrtt  tteerrmm  ppaaiinn..  AA  wweellll  ddeessiiggnneedd  wwoorrkk  aarreeaa  iiss  oonnllyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssoolluuttiioonn  ffoolllloowweedd  bbyy  uussiinngg  

pprrooppeerr  wwoorrkk  hhaabbiittss  aanndd  tteecchhnniiqquueess..  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  TTOO  EERRGGOONNOOMMIICCSS  

  

TTooddaayy,,  cchhaannggeess  iinn  tteecchhnnoollooggyy,,  cchhaannggeess  iinn  tthhee  wwaayy  wwee  ppeerrffoorrmm  wwoorrkk,,  wwhheerree  aanndd  hhooww  wwee  

wwoorrkk  iiss  ooccccuurrrriinngg  aatt  aa  rraappiidd  ppaaccee..  AAlloonngg  wwiitthh  tthhee  eexxppaannddiinngg  uussee  ooff  tthhiiss  tteecchhnnoollooggyy  hhaavvee  

ccoommee  rreeppoorrttss  aabboouutt  aaddvveerrssee  hheeaalltthh  cchhaannggeess  ffoorr  mmaacchhiinnee,,  ttooooll  oorr  eeqquuiippmmeenntt  uusseerrss..  HHeerree  wwee  

wwiillll  eexxaammiinnee  tthhee  ffaaccttoorrss  tthhaatt  mmaayy  iimmppaacctt  yyoouurr  hheeaalltthh  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  wwhhiillee  uussiinngg  

mmaacchhiinnee,,  ttooooll  oorr  eeqquuiippmmeenntt..  

  

EErrggoonnoommiiccss  iiss  aa  GGrreeeekk  tteerrmm  wwhhiicchh  rreepprreesseennttss  tthhee  sscciieennttiiffiicc  ssttuuddyy  ((nnoommooss))  ooff  hhuummaann  wwoorrkk  

((eerrggoonn))..  IItt  iiss  tthhee  ssttuuddyy  ooff  ddeessiiggnniinngg  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ddeevviicceess  tthhaatt  ffiitt  tthhee  hhuummaann  bbooddyy,,  iittss  

mmoovveemmeennttss,,  aanndd  iittss  ccooggnniittiivvee  aabbiilliittiieess..  TThhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  EErrggoonnoommiiccss  AAssssoocciiaattiioonn  ddeeffiinneess  

eerrggoonnoommiiccss  aass  ffoolllloowwss,,  

  

““EErrggoonnoommiiccss  ((oorr  hhuummaann  ffaaccttoorrss))  iiss  tthhee  sscciieennttiiffiicc  ddiisscciipplliinnee  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  

uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  iinntteerraaccttiioonnss  aammoonngg  hhuummaannss  aanndd  ootthheerr  eelleemmeennttss  ooff  aa  ssyysstteemm,,  aanndd  tthhee  

pprrooffeessssiioonn  tthhaatt  aapppplliieess  tthheeoorryy,,  pprriinncciipplleess,,  ddaattaa  aanndd  mmeetthhooddss  ttoo  ddeessiiggnn  iinn  oorrddeerr  ttoo  ooppttiimmiizzee  

hhuummaann  wweellll--bbeeiinngg  aanndd  oovveerraallll  ssyysstteemm  ppeerrffoorrmmaannccee..””  

  

  

TThhuuss  eerrggoonnoommiiccss  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  pphhyyssiiccaall  aanndd  mmeennttaall  ccaappaabbiilliittiieess  aanndd  lliimmiittss  ooff  tthhee  wwoorrkkeerr  aass  

hhee  oorr  sshhee  iinntteerraaccttss  wwiitthh  ttoooollss,,  eeqquuiippmmeenntt,,  wwoorrkk  mmeetthhooddss,,  ttaasskkss,,  aanndd  tthhee  wwoorrkkiinngg  

eennvviirroonnmmeenntt..  HHeennccee  tthhee  ggooaall  ooff  eerrggoonnoommiiccss  ssttuuddyy  iiss  ttoo  rreedduuccee  wwoorrkk--rreellaatteedd  

mmuussccuulloosskkeelleettaall  ddiissoorrddeerrss  ((MMSSDDss))  bbyy  aaddaappttiinngg  tthhee  wwoorrkk  ttoo  ffiitt  tthhee  ppeerrssoonn,,  iinnsstteeaadd  ooff  ffoorrcciinngg  

tthhee  ppeerrssoonn  ttoo  aaddaapptt  ttoo  tthhee  wwoorrkk..  

  

  

  

  

MMUUSSCCUULLOOSSKKEELLEETTAALL  DDIISSOORRDDEERRSS  ((MMSSDDss))  
  

TThhiiss  tteerrmm  rreepprreesseennttss  tthhee  iillllnneesssseess  aanndd  iinnjjuurriieess  tthhaatt  aaffffeecctt  oonnee  oorr  mmoorree  ppaarrttss  ooff  tthhee  

mmuussccuulloosskkeelleettaall  ssyysstteemm;;  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  sspprraaiinnss,,  ssttrraaiinnss,,  iinnffllaammmmaattiioonn,,  ddeeggeenneerraattiioonn,,  tteeaarrss,,  

ppiinncchheedd  nneerrvveess  oorr  bblloooodd  vveesssseellss,,  bboonnee  sspplliinntteerriinngg  aanndd  ssttrreessss  ffrraaccttuurreess..  SSyymmppttoommss  aarree  

ddiissccoommffoorrtt,,  ppaaiinn,,  ffaattiigguuee,,  sswweelllliinngg,,  ssttiiffffnneessss,,  oorr  nnuummbbnneessss  aanndd  ttiinngglliinngg..  
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AAPPPPRROOAACCHH  

HHeerree  tthhee  sseewwiinngg  ooppeerraattoorrss  iinn  aa  ggaarrmmeenntt  mmaannuuffaaccttuurriinngg  uunniitt  aarree  ttaakkeenn;;  tthhee  pphhyyssiioollooggiiccaall  

pprroobblleemmss  ffaacceedd  bbyy  tthheemm  aarree  ccoonnssiiddeerreedd..  TThhee  ttoooollss  hhaannddlleedd  bbyy  tthheemm  aarree  ssttuuddiieedd,,  tthheeiirr  

mmaatteerriiaall  hhaannddlliinngg  pprroocceedduurree  aanndd  ootthheerr  ssuussttaaiinneedd  ppoossttuurreess  aarree  ssttuuddiieedd..  

WWee  hhaavvee  ttaakkeenn  ““AAttttaacchhiinngg  WWaaiissttbbaanndd  ttoo  tthhee  YYookkee””  aanndd  ““SSppoott  RReemmoovvaall””  aass  ooppeerraattiioonnaall  

ssttuuddyy..  TThhee  ffoorrmmeerr  ooppeerraattiioonn  ooff  wwaaiissttbbaanndd  aattttaacchhiinngg  iinncclluuddeess,,  

  

��  TTaakkiinngg  ffrroonntt  bbooddiiccee  ppaanneell  oouutt  ooffff  tthhee  bbuunnddllee  

��  PPuuttttiinngg  tthhee  lleefftt--ssiiddee  ppaanneell  uunnddeerr  nneeeeddllee  

��  PPuuttttiinngg  wwaaiissttbbaanndd  ppaanneell  oovveerr  iitt  &&  ssttiittcchhiinngg  

��  RReevveerrssiinngg  tthhee  bbooddiiccee  &&  ppllaacciinngg  wwaasshh--ccaarree  eettcc  llaabbeellss  

��  SSttiittcchhiinngg  

��  CCoovveerriinngg  tthhee  iinnnneerr--ssiiddee  ooffff  bbooddiiccee  wwaaiisstt  wwiitthh  bbaanndd  bbyy  ffoollddiinngg  

��  CCuuttttiinngg  tthhee  eexxttrraa  lleennggtthh  ooffff  ffoollddeedd  wwaaiissttbbaanndd  

��  PPllaacciinngg  uunnddeerr  nneeeeddllee  &&  ttoopp--ssttiittcchh  

��  SSiimmiillaarr  ooppeerraattiioonnss  ffoorr  rriigghhtt--ssiiddee  ppaanneell  

��  CCuuttttiinngg  tthhee  eexxttrraa  lleennggtthh  ooffff  ffoollddeedd  wwaaiissttbbaanndd  

��  PPllaacciinngg  uunnddeerr  nneeeeddllee  &&  ttoopp--ssttiittcchh  

  

EEmmppllooyyeeeess  oofftteenn  ppeerrffoorrmm  ffiinnee  wwoorrkk  oorr  tteeddiioouuss  jjoobbss  aatt  ccuuttttiinngg,,  sseewwiinngg,,  aanndd  qquuaalliittyy  ccoonnttrrooll  

ssttaattiioonnss..  MMaannyy  ttiimmeess  tthheessee  jjoobbss  hhaavvee  aaccuuttee  vviissuuaall  rreeqquuiirreemmeennttss,,  ccoouupplleedd  wwiitthh  iinntteennssee  wwrriisstt,,  

hhaanndd,,  aanndd  ffiinnggeerr  mmoovveemmeennttss..  FFoolllloowwiinngg  aarree  ppootteennttiiaall  rriisskk  ffaaccttoorrss  aanndd  ppoossssiibbllee  ssoolluuttiioonnss  

iinnvvoollvveedd  iinn  tthhiiss  pprroocceessss..  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

OOPPEERRAATTIIOONN  SSTTUUDDYY::  11  ((RR

AAss  ppeerr  tthhee  ooppeerraattiioonn  bbrreeaakkddoo

ooppeerraattiioonnss;;  

  

CCUUTTTTIINNGG  

TThhee  wwaaiissttbbaanndd  rreeqquuiirreess  iinniittii

ttrriimmmmiinngg  tthhee  tthhrreeaaddss..  FFoolllloowwiin

ddoonnee  pprrooppeerrllyy;;  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                      IImmpprrooppeerr  ttooooll  

  

  

��  EEmmppllooyyeeeess  uussee  aa  ppiinncchh

tthhuummbb..  RReeppeeaatteedd  ppiinncchh  

��  HHoollddiinngg  ssmmaallll  sscciissssoorrss  bb

ssttrreessss  oonn  tthhee  ffiinnggeerrss..  

��  WWhhiillee  hhoollddiinngg  sscciissssoorrss  

aarrmm,,  wwrriisstt,,  hhaanndd,,  aanndd  ffiinn

��  CCuuttttiinngg  aanndd  mmaanniippuullaattiinn

  

  

  

RREESSPPEECCTTIIVVEE  MMSSDDss))  

oowwnn,,  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffoorr  vvaa

iiaall  ccuuttttiinngg  bbyy  sscciissssoorrss,,  ffoolllloowweedd  bbyy  ssttiittcchh

inngg  ccaann  bbee  tthhee  pprroobblleemmss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  tthheerree  

hh  ggrriipp  ttoo  hhoolldd  ssmmaallll  sscciissssoorrss  bbeettwweeeenn  tthhee  iinn

  ggrriipp  mmaayy  ccaauussee  hhaanndd  oorr  wwrriisstt  iinnjjuurriieess..  

bbeettwweeeenn  tthhee  iinnddeexx  ffiinnggeerr  aanndd  tthhuummbb  aallssoo  ccaa

oorr  mmaanniippuullaattiinngg  ffaabbrriicc,,  eemmppllooyyeeeess  oofftteenn  mmaa

nnggeerr  ppoossttuurree..  

nngg  ffaabbrriicc  rreeqquuiirreess  tthhee  eemmppllooyyeeee  ttoo  uussee  rreeppeeaatt
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arriioouuss  eelleemmeennttaall  

hhiinngg  aanndd  ffiinnaallllyy  

  iiff  ccuuttttiinngg  iiss  nnoott  

nnddeexx  ffiinnggeerr  aanndd  

aann  ccaauussee  ccoonnttaacctt  

aaiinnttaaiinn  aawwkkwwaarrdd  

tteedd  mmoottiioonnss..  



 

  
SSTTIITTCCHHIINNGG  
  

SSttiittcchhiinngg  tthhee  wwaaiissttbbaanndd  iinnvvoollvv

tthheenn  rruunnnniinngg  iitt  tthhrroouugghh  aa  sseeww

aawwkkwwaarrdd  aarrmm,,  nneecckk,,  aanndd  ttrruunnkk

tthhee  mmaacchhiinnee..    

  

  
          

  

  

  

  

  

  

  
          

  

  

  

  

  

  

��  EEmmppllooyyeeeess  ppuusshh  ffaabbrriicc  

aarrmmss,,  bbeennddiinngg  aatt  tthhee  wwaa

��  AAwwkkwwaarrdd  ppoossttuurree  ccaauussii

��  RReeppeettiittiivvee  ssttrraaiinn  iinnjjuurriiee

aawwkkwwaarrdd  ppoossttuurreess  aanndd  f

  

��  FFrroozzeenn  sshhoouullddeerr  ((ccaauu

sshhoouullddeerr  ddiissllooccaattiioonn;;  

bbiicceeppss  tteennddoonnss  rruuppttuurree  

��  CCoonnttiinnuuoouuss  sshhoouullddeerr  ppaa

BBuurrssiittiiss//TToorrnn--RRoottaattoorr  CC

  

  

  

vveess  ttaakkiinngg  ccuutt  mmaatteerriiaall,,  ppllaacciinngg  iitt  oonn  tthhee  sseeww

wwiinngg  mmaacchhiinnee..  TThhiiss  ooppeerraattiioonn  mmaayy  rreeqquuiirree  pp

kk  ppoossttuurreess..  FFoorrccee  mmaayy  aallssoo  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppuussh

                    

                      PPuulllliinngg  tthhee  wwaaiisstt

  tthhrroouugghh  tthhee  sseewwiinngg  mmaacchhiinnee,,  wwhhiicchh  mmaayy  rree

aaiisstt,,  aanndd  aappppllyyiinngg  ffoorrccee..  

iinngg  eerrggoonnoommiicc  ssttrreessss  ttoo  aarrmmss,,  sshhoouullddeerrss,,  aanndd  bb

eess  ((RRSSII))  ccaauusseedd  dduuee  ttoo  llooccaall  mmeecchhaanniiccaall  ssttrree

ffoorrcceeffuull  eexxeerrttiioonnss  

usseedd  dduuee  ttoo  ssttiiffffnneessss  iinn  jjooiinntt)),,  

ccaallcciiffyy  tteennddoonniittiiss,,  ssllaapp  lleessiioonn,,  

  eettcc..  

aaiinn  iiff  lleefftt  uunnaatttteennddeedd  ccaann  rreessuulltt  iinn  

CCuuffffss..  

7 | P a g e  

wwiinngg  mmoouunntt,,  aanndd  

ppiinncchh  ggrriippss  aanndd  

hh  ffaabbrriicc  tthhrroouugghh  

ttbbaanndd  ffrroomm  bbeehhiinndd  

eeqquuiirree  eexxtteennddiinngg  

bbaacckk..  

eessss,,  ffoolllloowweedd  bbyy  



 

  

CCHHEECCKKIINNGG  

DDuurriinngg  ssttiittcchhiinngg  aanndd  eevveenn  aaffttee

rreeppeettiittiivveellyy  ffoorr  aannyy  ssuucchh  ffaauulltt

ffoolllloowwss;;  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

��  EEmmppllooyyeeeess  hhoolldd  tthheeiirr  nnee

sseeee  ddeettaaiill  iinn  aann  oobbjjeecctt..  

  

  

��  IInnssuuffffiicciieenntt  lliigghhttiinngg  mmaa

ttoo  sseeee  tthheeiirr  wwoorrkk,,  aanndd

hheeaaddaacchhee..   

  

��  PPeerrmmaanneenntt  lloossss  ooff  vviissii

aarree  nnoott  ggoooodd  aanndd  tthhee

uunnaatttteennddeedd..  

  

  

  

  

eerr  tthhee  ssttiittcchh  iiss  ddooee,,  tthhee  ooppeerraattoorr  uusseedd  ttoo  cch

tt,,  tthhee  ppoossssiibbllee  pprroobblleemmss  aassssoocciiaattee  wwiitthh  tthhiiss 

      OObbsseerrvviinngg  tthhee  ddeeeepp  sstt

eecckk,,  ttrruunnkk,,  aanndd  aarrmmss  iinn  aann  aawwkkwwaarrdd  ppoossiittiioonn  

aakkeess  iitt  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  eemmppllooyyeeeess  

dd  mmaayy  ccaauussee  eeyyee  ffaattiigguuee  aanndd  

iioonn,,  iiff  tthhee  lliigghhttiinngg  ccoonnddiittiioonnss  

ee  ssttrreessss  ssoo  oobbsseerrvveedd  iiss  lleefftt  

          TThhee  ccoonnddiittiioonn
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hheecckk  tthhee  ppaanneellss  

  ooppeerraattiioonn  iiss  aass  

ttiittcchh--lliinnee  

  aass  tthheeyy  ssttrraaiinn  ttoo  

nn  ooff  ggllaauuccoommaa  



 

  

MMAATTEERRIIAALL  HHAANNDDLLIINNGG  

TThhee  fflleexxoorr  tteennddoonnss  aarree  iimmppoorrtt

ssuucchh  aass  wwhheenn  tthheeyy  ggrraasspp  ccuutt

TTeennooccyynnoovviiuumm,,  wwhhiicchh  aarree  sslliipppp

ggrraassppiinngg..  

  

  

  

  

  

  

  

  

��  WWhhiillee  mmaanniippuullaattiinngg  ffaabb

tthhee  tthhuummbb  aanndd  iinnddeexx  ffiinn

��  TThhiicckkeenniinngg  aanndd  sswweelllliinngg

  

SSiimmiillaarrllyy  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  iinnjjuurriieess

ootthheerr  aatt  SSppiinnee  ddiisscc  sseerrvviinngg  aass  cc

    

  

  

  

  

  

  

                                                                                                    CCoonnttiinnuu

ttaanntt  bbeeccaauussee  tthheeyy  aallllooww  ooppeerraattoorrss  ttoo  mmoovvee  ffii

tt  ppaanneellss..  TThheessee  tteennddoonnss  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  aa  

ppeerryy  tthhuuss  aalllloowwiinngg  tteennddoonnss  ttoo  gglliiddee  aaggaaiinnsstt  eeaa

TTeennooccyynnoovviiuumm  

bbrriicc,,  eemmppllooyyeeeess  rreeppeeaatteeddllyy  uussee  aa  ffoorrcceeffuull  ppiinncc

nnggeerr..  

gg  ooff  TTeennooccyynnoovviiuumm,,  lleeaaddiinngg  ttoo  ccaarrppaall  ttuunnnneell  ss

ss  ooccccuurr  iinn  lloowweerr  bbaacckk  vviizz..  mmuussccuullaarr  ((ssttrraaiinnss

ccuusshhiioonn..  

uuoouuss  aanndd  rreeppeettiittiivvee  ttwwiissttiinngg  ooppeerraattiioonn  
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iinnggeerrss  aanndd  hhaanndd  

  mmaatteerriiaall  ccaalllleedd  

aacchh  ootthheerr  dduurriinngg  

cchh  ggrriipp  bbeettwweeeenn  

ssyynnddrroommee..  

ss  &&  sspprraaiinnss))  aanndd  
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OOTTHHEERR  FFAACCTTOORRSS  

AAppaarrtt  ffrroomm  ccuuttttiinngg,,  ssttiittcchhiinngg,,  cchheecckkiinngg  aanndd  mmaatteerriiaall  hhaannddlliinngg,,  tthheerree  aarree  sseevveerraall  ootthheerr  

ffaaccttoorrss  wwhhiicchh  ccaann  ccaauussee  MMSSDDss  iinn  ggaarrmmeenntt  iinndduussttrryy;;  aa  ffeeww  ooff  vviizz..  aarree  lliisstteedd  vviizz..  

  

11..  SSeewwiinngg  TTaabbllee  

TThhee  ddiimmeennssiioonnss  ooff  tthhee  sseewwiinngg  ttaabbllee  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aarree  vviizz..  hheeiigghhtt,,  ssiizzee,,  sshhaappee,,  

ttiilltt  aanndd  lleegg  rroooomm..  TThhee  ccoommmmoonn  oobbsseerrvveedd  pprroobblleemmss  aarree;;  

��  SSeewwiinngg  ttaabblleess  aarree  nnoott  eeaassiillyy  aaddjjuussttaabbllee..  TTaabblleess  tthhaatt  aarree  ttoooo  hhiigghh  ccrreeaattee  eelleevvaatteedd  

sshhoouullddeerr  ppoossttuurreess  aanndd  nnoonn--nneeuuttrraall  eellbbooww  aanndd  wwrriisstt  ppoossttuurreess..  TTaabblleess  tthhaatt  aarree  ttoooo  

llooww  ccaauussiinngg  tthhee  ooppeerraattoorr  ttoo  lleeaann  ffoorrwwaarrdd  aanndd  fflleexx  hhiiss  oorr  hheerr  nneecckk..  

��  SSoommee  ttaabblleess  aarree  nnoott  llaarrggee  eennoouugghh  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  ggaarrmmeenntt..  OOtthheerr  ttaabblleess  

aarree  ttoooo  llaarrggee  aanndd  ggeett  iinn  tthhee  wwaayy  ooff  eeaassyy  ppiicckkuupp  aanndd  ddeeppoossiitt,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwhheenn  uussiinngg  

aauuttoommaatteedd  ttrraannssppoorrtt  ssyysstteemmss..  MMaannyy  ttaabblleess  aarree  nnoott  tthhee  aapppprroopprriiaattee  sshhaappee  ffoorr  tthhee  jjoobb..  

��  AAllmmoosstt  aallll  sseewwiinngg  ttaabblleess  aarree  ffllaatt..  FFllaatt  sseewwiinngg  ttaabblleess  ddoo  nnoott  mmaaxxiimmiizzee  vviissiibbiilliittyy  aanndd  

ccoommpprroommiissee  tthhee  ppoossttuurree  ooff  tthhee  uuppppeerr  eexxttrreemmiittyy  aanndd  nneecckk..    

��  SSeewwiinngg  mmaacchhiinnee  ooppeerraattoorrss  hhaavvee  lliimmiitteedd  lleeggrroooomm  bbeeccaauussee  ooff  ddrraawweerrss  aanndd//oorr  ttrraasshh  

cchhuutteess  ((ffoorr  oovveerr--lloocckk))  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  uunnddeerrssiiddee  ooff  tthhee  ttaabbllee..  

  

  

22..  CChhaaiirrss  

TThhee  cchhaaiirr  iiss  aa  ccrriittiiccaall  ppiieeccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  sseewwiinngg  mmaacchhiinnee  ooppeerraattoorrss  wwhhoo  wwoorrkk  iinn  aa  

sseeaatteedd  ppoossiittiioonn..  IItt  ccaann  hhaavvee  aa  vveerryy  llaarrggee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ccoommffoorrtt  ooff  tthhee  wwoorrkkeerr  aanndd  ccaann  aaffffeecctt  

tthhee  rriisskk  ooff  mmuussccllee  ppaaiinn  aanndd  iinnjjuurryy..  OOppeerraattoorrss  iiff  pprroovviiddeedd  wwiitthh  vveerryy  ppoooorr  cchhaaiirrss  ssuucchh  aass  

ssttaacckkiinngg  cchhaaiirrss;;  wwhhiicchh  aarree  nnoott  aaddjjuussttaabbllee,,  pprroovviiddeess  nnoo  ccuusshhiioonniinngg  oorr  bbaacckk  ssuuppppoorrtt  aanndd  tthhee  

eeddggee  ooff  tthhee  sseeaatt  ccoonnssttrriiccttss  bblloooodd  ffllooww  aatt  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhee  lleeggss  bbeeccaauussee  ooff  aa  llaarrggee  rroouunnddeedd  

hhuummpp  oorr  ssqquuaarree  eeddggee..  
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OOPPEERRAATTIIOONN  SSTTUUDDYY::  22  ((RREESSPPEECCTTIIVVEE  MMSSDDss))  

FFoorr  rreemmoovviinngg  tthhee  ssttaaiinnss,,  aa  ssppoott  gguunn  iiss  uussuuaallllyy  uusseedd  iinn  tthhee  ggaarrmmeenntt  iinndduussttrryy..  TThhee  ggeenneerraall  

eelleemmeennttss  iinncclluuddee;;  

  

��  PPiicckkiinngg  tthhee  ppaanneell  aanndd  sseeaarrcchhiinngg  ffoorr  tthhee  ssppoott  

��  HHoollddiinngg  tthhee  ssppoott  ttiigghhtt  oovveerr  tthhee  ffiinnggeerr  

��  TTaakkiinngg  tthhee  gguunn  aanndd  aaiimmiinngg  aatt  ssppoott  

��  SSppoottttiinngg  

��  VViissuuaall  cchheecckkiinngg  ffoorr  tthhee  ssppoott  rreemmoovvaall  

��  TTaakkiinngg  tthhee  nneexxtt  ppiieeccee  

  

MMaannyy  ttiimmeess  tthheessee  jjoobbss  hhaavvee  aaccuuttee  vviissuuaall  rreeqquuiirreemmeennttss,,  ccoouupplleedd  wwiitthh  iinntteennssee  wwrriisstt,,  hhaanndd,,  

aanndd  ffiinnggeerr  mmoovveemmeennttss..  FFoolllloowwiinngg  aarree  ppootteennttiiaall  rriisskk  ffaaccttoorrss  aanndd  ppoossssiibbllee  ssoolluuttiioonnss  iinnvvoollvveedd  

iinn  tthhiiss  pprroocceessss..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

SSPPOOTTTTIINNGG  

  

AAss  ppeerr  tthhee  pprroocceedduurree,,  tthhee  oo

aapppprrooxxiimmaattee  wweeiigghhtt  ooff  aa  ffiilllleedd  

ccaauussee  sseevveerraall  ddiissoorrddeerrss  iinn  tthhee  ww

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

��  FFoorrmmaattiioonn  ooff  ccaarrppaall  ttuunn

��  AAwwkkwwaarrdd  ppoossttuurree  ccaauussii

��  RReeppeettiittiivvee  ssttrraaiinn  iinnjjuurriiee

aawwkkwwaarrdd  ppoossttuurreess  aanndd  f

��  SSeevveerree  hheeaaddaacchhee  iinn  ccaass

eevveenn  ggeett  wwoorrsseenneedd  iiff  lleeff

  

  

��  CChhaanncceess  ooff  vvaarrii

aalllleerrggiieess//iinnffeeccttiioonnss  aanndd

ddeeffoorrmmiittyy  ccaann  bbee  tthheerr

ssoommeewwhhaatt  ccoommmmoonn  

ooppeerraattoorrss..  

  

  

ooppeerraattoorr  hhaass  ttoo  hhoolldd  tthhee  gguunn  aanndd  aaiimm  aatt

  gguunn  iiss  aabboouutt  11  kkgg,,  aanndd  iiff  ffoolllloowweedd  bbyy  rreeppeettiitt

wwrriisstt;;  

nnnneell  ssyynnddrroommee  wwiitthh  ssyymmppttoommss  aass  rreedduucceedd  ggrriipp

iinngg  eerrggoonnoommiicc  ssttrreessss  ttoo  aarrmmss,,  sshhoouullddeerrss,,  aanndd  bb

eess  ((RRSSII))  ccaauusseedd  dduuee  ttoo  llooccaall  mmeecchhaanniiccaall  ssttrree

ffoorrcceeffuull  eexxeerrttiioonnss..  

ssee  ooff  mmaasskk  iiss  nnoott  uusseedd  dduurriinngg  ssppoottttiinngg  ooppeer

fftt  uunnaatttteennddeedd,,  ccaauussiinngg  lloossss  ooff  ssmmeelllliinngg  sseennssee  

iioouuss  nnoossee  

dd  ootthheerr  nnaassaall  

rree,,  wwhhiicchh  iiss  

iinn  ffiinniisshhiinngg  

  

              NNaassaall  bblloocckkaaggeess  
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tt  tthhee  ssppoott..  TThhee  

ttiivvee  pprroocceessss,,  ccaann  

ppppiinngg  ssttrreennggtthh..  

bbaacckk..  

eessss,,  ffoolllloowweedd  bbyy  

erraattiioonn..  TThhiiss  ccaann  



 

  

VVIISSUUAALL  CCHHEECCKKIINNGG  

TThhee  ssppoottttiinngg  iiss  oonnee  ooff  tthhee  ffiinniiss

tthhiiss  ssttaaggee  ppllaayyss  aann  iimmppoorrttaanntt  rr

ccoonnttiinnuuoouussllyy  vviissuuaalliizziinngg  tthhee  sspp

vviizz..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

��  DDrryy  eeyyee,,  GGllaauuccoommaa  ((ddaamm

��  PPeerrmmaanneenntt  lloossss  ooff  vviissiioonn

��  MMuussccuullaarr  ((ssttrraaiinnss  &&  ss

ccuusshhiioonn,,  dduuee  ttoo  ccoonnttiinnuuoo

  

��  CCoonnttiinnuuoouuss  bboowwiinngg  ppooss

pprroobblleemmss  lliikkee  MMuussccllee  sspp

  

��  AArrtthhrriittiiss  iiss  tthhee  ccoommmmoonn

wwhheenn  nneecckk  iiss  kkeepptt  iinn  lloo

ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..  

  

  

  

  

sshhiinngg  ooppeerraattiioonnss;;  hheennccee  vviissuuaall  aappppeeaarraannccee  ooff

rroollee  iinn  ddeecciiddiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ffiinnaall  ffiinniisshh

ppoottss,,  eessppeecciiaallllyy  uunnddeerr  llooww  lliigghhtt  ccaann  ccrreeaattee  ssee

    IImmpprrooppeerr  ssttaannddiinngg  ppoossttuurree  

mmaaggee  ooff  tthhee  ooppttiicc  nneerrvvee  dduuee  ttoo  ttoooo  mmuucchh  ssttrreessss

nn  iiff  lleefftt  uunnaatttteennddeedd..  

sspprraaiinnss))  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  SSppiinnee  dd

oouuss  ssttaannddiinngg..  

ssttuurree  ccaann  ccaauussee  sseevveerree  nneecckk  

ppaassmm,,  cceerrvviiccaall  ssppoonnddyylloossiiss..  

nn  pprroobblleemm  wwhhiicchh  iiss  oobbsseerrvveedd  

oowweerr  bbeenndd  ppoossiittiioonn  ffoorr  aa  lloonngg  

                    CCeerrvviiccaall  SSpp
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ff  tthhee  ggaarrmmeenntt  aatt  

hheedd  pprroodduucctt..  BBuutt  

eerriioouuss  pprroobblleemmss  

ss  oonn  tthhee  eeyyee))  

ddiisscc  sseerrvviinngg  aass  

ppoonnddyylloossiiss  
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

AAss  sshhoowwnn  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  eerrggoonnoommiiccss  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aann  eeffffeeccttiivvee  gguuiiddee  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  wwoorrkkeerr  

eeaassee  wwhhiicchh  ccaann  iinn  ttuurrnn  mmaatteerriiaalliizzee  iinnttoo  pprrooffiittss  tthhrroouugghh  hhiigghheerr  pprroodduuccttiivviittyy..  TThhee  vvaarriioouuss  

ooppeerraattiioonnaall  eelleemmeennttss  ttaakkeenn  hheerree  ppoosssseess  ccoommmmoonn  wwoorrkk  pprroobblleemmss  aammoonngg  aallll  tthhee  ooppeerraattoorrss,,  

hheennccee  aa  ddeeeepp  aanndd  ffuurrtthheerr  ssttuuddyy  oovveerr  tthhee  ssaammee  ccaann  pprroovveedd  ttoo  bbee  aa  pprrooffiittaabbllee  sstteepp  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



15 | P a g e  

 

  

RREEFFEERREENNCCEESS  

11..  RReeffeerreennccee  bbooookkss  

��  EErrggoonnoommiiccss  HHaannddbbooookk  ffoorr  CCllootthhiinngg  IInndduussttrryy::  PPuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  UUnniioonn  ooff  NNeeeeddllee  

ttrraaddee, IInndduussttrriiaall  aanndd  TTeexxttiillee  EEmmppllooyyeeeess,,  tthhee  IInnssttiittuuttee  ffoorr  WWoorrkk  &&  HHeeaalltthh,,  aanndd  tthhee  

OOccccuuppaattiioonnaall  HHeeaalltthh  CClliinniiccss  ffoorr  OOnnttaarriioo  WWoorrkkeerrss,,  IInncc..  

��  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt--NNIIFFTT  DDeellhhii,,  GGPPRR--117722,,  22000022--0044,,  pp  0055--3355  

  

22..  CCoommppaannyy  OObbsseerrvvaattiioonnss  

��  GGiinnii  &&  JJoonnyy  LLiimmiitteedd,,  BBaaddddii  ((HHiimmaacchhaall  PPrraaddeesshh))  

��  OOrriieenntt  CCrraafftt  ddeenniimm  LLiimmiitteedd,,  GGuurrggaaoonn  

��  BBRRFFLL,,  DDooddaabbaallllaappuurr  ((KKaarrnnaattaakkaa))  

  

  

  


