TESTS
Darba aizsardzības jautājumos
1. Kas ir darba aizsardzība?
a. Zinātne par darbu
b. Nodarbināto veselība un drošība
c. Trešā kombinācija basketbola spēlē
d. Zinātniski populārs žurnāls
2. Tiesību akti Darba aizsardzībā uzņēmumā ir
a. Instrukcijas darba aizsardzībā
b. Visi minētie
c. Darba kārtības noteikumi
d. Koplīgums
3. Tiesību akti Darba aizsardzībā ir
a. Instrukcijas darba aizsardzībā
b. Darba aizsardzības likums
c. Darba likums
d. Visi minētie
4. Kolektīvie darba aizsardzības līdzekļi ir
a. Darbiniekam izsniegtās aizsargbrilles
b. Visiem darbiniekiem pieejamie ausu aizbāžņi
c. Darba aizsardzības drošības zīmes
d. Visi šeit minētie
5. Individuālie darba aizsardzības līdzekļi ir
a. Dzirdes aizsardzības austiņas
b. Drošības zīmes
c. Instruktāža darba aizsardzībā
d. Visi šeit minētie
6. Aizlieguma darba aizsardzības zīmei ir sekojoša ģeometriska forma
a. Aplis
b. Trīsstūris
c. Taisnstūris
d. Kvadrāts
7. Brīdinājuma darba aizsardzības zīmei ir sekojoša ģeometriska forma
a. Aplis
b. Trīsstūris
c. Taisnstūris
d. Kvadrāts

8. Uzticības personas
a. Ievēl darbinieku sapulcē
b. Nozīmē darba devējs
c. Ievēl arodbiedrība
d. Ieceļ Valsts darba inspekcija
9. Uzticības personas tiek apmācītas
a. 2 mēnešu laikā no ievēlēšanas
b. Gada laikā no ievēlēšanas
c. Mēneša laikā no ievēlēšanas
d. Pusgada laikā no ievēlēšanas
10. Ugunsdrošības zīmei ir sekojošs pamatkrāsojums (signālkrāsojums)
a. Zaļš
b. Sarkans
c. Zils
d. Dzeltens
11. Ievadinstruktāžai darba aizsardzības jautājumos jānotiek
a. Nedēļas laikā
b. Mēneša laikā
c. Trīs mēnešu laikā
d. Uzreiz
12. Darba vietā ir sekojošas instrukcijas darba aizsardzības jautājumos
a. Sākotnējā
b. Atkārtotā
c. Mērķa
d. Visas augstākminētās
13. Nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanas mērķis
a. Uzlikt sodu darbiniekam
b. Noteikt nelaimes gadījuma cēloņus
c. Uzlikt sodu darba devējam
d. Aizpildīt noteiktas formas aktu
14. Pirmreizējā obligātā veselības pārbaude ir jāveic
a. Pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas
b. Nedēļas laikā pēc darba līguma parakstīšanas
c. Mēneša laikā pēc darba līguma parakstīšanas
d. Aizpildīt noteiktas formas aktu
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Bīstami,
elektrība .
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17. Šī zīme pieder pie
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savu drošību
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20. Šī darba aizsardzības zīmē norāda uz aizliegumu
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Nepieskarties .
spilgtas
gaismas, in
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