MUNKAVÉDELMI TESZTLAP - 2

Az alábbi 10 kérdés segítségével azt szeretnénk felmérni, hogy mennyire vagy
tájékozott a munkavédelmi szabályokkal kapcsolatban. Kérlek, karikázd be a
szerinted helyesnek vélt választ, és munkádat apró ajándékkal díjazzuk.
Ne feledd, a legtöbb kérdésre információs anyagaink valamelyikében magad is
megtalálhatod a megoldást!
Köszönettel: a projekt PR csapata
Munkavédelmi kvíz
1. Ki a felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a
megvalósításáért?
a) az állam és a munkáltató
b) kizárólag a munkáltató
2. Mi a munkahigiénés vizsgálatok célja?
a) A munkaköri alkalmasság vizsgálata
b) A munkakörnyezeti kóroki tényezők, a munkából és a munkakörnyezet
hatásaiból adódó megterhelés vizsgálatát jelenti, amelynek alapján javaslat
tehető az egészségkárosító kockázatok kezelésére (csökkentésére).
3. Melyik megoldás nyújt magasabb szintű védelmet a dolgozónak?
a) zárt technológia alkalmazása
b) egyéni védőeszközök alkalmazása
4. Milyen nagyságrendű az emberi szervezeten átfolyó áramerősség, ami már akkora izomgörccsel
jár, hogy nem tudjuk elengedni a megfogott vezetéket )elengedési áramerősségnek nevezzük)?
a) 1-2 A
b) 10-15 mA
5. Ön szerint igaz a következő állítás? Az áramütés hatása az emberi szervezetre független az
áramhatás időtartamától, csak az átfolyó áram erőségétől függ.
a) igaz
b) nem igaz
6. Mekkora az a zajterhelés, ami egyéni hallásvédő mellett sem érheti a munkavállalót?
a) 87 dB
b) 120 dB
7. Igaz, hogy fiatalkorúak és terhes nők dolgozhatnak hideg munkakörnyezetben (zárt térben 10 oC,
szabadtéren 4 oC alatt), ha azt önként vállalják?
a) igen, ha jól felöltözik, és joga van eldönteni, hogy milyen kockázatot vállal
b) nem, külön jogszabály tiltja a munkavállaló egészségének, testi-lelki
fejlődésének, utódainak a védelme érdekében
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8. A must erjedése közben milyen gáz keletkezik?
a) Szén-monoxid, egy színtelen, szagtalan, íztelen gáz. Erősen mérgező, az általa kiváltott
szén-monoxid mérgezés minden évben több áldozatot szed.
b) Szén-dioxid keletkezik, ami rossz szellőzési viszonyok között felhalmozódhat, a
levegőből kiszorítja az oxigént és így fulladást okozhat.
9. Mi a helyes védelem mezőgazdasági erőgéppel hajtott forgó kardántengely felcsavarás veszélye
ellen?
a) meg kell tiltani a forgó gépalkatrész megközelítését
b) védőburkolattal kell ellátni a kardántengelyt
10. Amikor a megfelelő munkakörülményeket a munkáltató nem tudja biztosítani, pénzbeli vagy
egyéb megváltást, pótlékot adhat-e a munkavállalónak?
a) igen, ezzel kompenzálja a veszélyességet
b) nem, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményeket kell
biztosítani

Köszönjük, hogy időt szántál a teszt kitöltésére ☺

Kérjük, hogy az értékeléshez keresd meg azt a személyt, akitől a tesztet
átvetted, és add át neki a tesztlapot.
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