Uzdevumi darba aizsardzībā

Starp visiem burtiem ir paslēpti vārdi – ATRODI tos!

Vārdi jāmeklē dažādos virzienos. Vienā vārdā var būt vairāki vienādi burti.
Katrs atsevišķais burts ir tikai viena vārda sastāvā.

Paraugs

5 lietas, no kā var nokrist

Uzraksti, kas veicina nelaimes gadījumu notikšanu atrastajās situācijās!
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Uzdevumi darba aizsardzībā

Praktiskais uzdevums. Starp visiem burtiem ir paslēpti vārdi – ATRODI tos!
Mērķis – pilnveidot izpratni par darba vides riska faktoriem, kas veicina nelaimes gadījumu darbā
attīstību.
Mācību organizācijas forma – individuāls darbs ar darba lapu ar sekojošu diskusiju.
Uzdevuma veikšana – izmantojot darba lapu "Starp visiem burtiem ir paslēpti vārdi – ATRODI
tos!", izglītojamie atrod piecus vārdus – lietas (vietas), kur iespējams nokrist. Pēc tam, kad vārdi ir
atrasti, izglītojamie pārdomā un uzraksta, kas var veicināt nelaimes gadījumu notikšanu konkrētajā
situācijā. Ieteicamais uzdevuma izpildes laiks ir 20-30 minūtes. Pēc uzdevuma izpildes izglītojamie
pārrunā rezultātus.
Iespējas uzdevumus kombinēt ar šādiem praktiskajiem uzdevumiem: 223-2014 – 8., 10. un
11.uzdevumu.

PAREIZĀS ATBILDES
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Kāpnes:
 Stacionārās kāpnes – nevienādi pakāpieni, izdrupuši pakāpieni, bojāts segums, slikts
apgaismojums, nepiemēroti apavi (piemēram, augstpapēžu apavi) u.c.;
 Pārvietojamās kāpnes – nestabila vai nelīdzena pamatne, bojāti pakāpieni, pārāk tāla
noliekšanās uz kāpnēm uz sāniem, darbs ar vibrējošiem instrumentiem u.c.
Sastatnes – nestabilas sastatnes, sastatnes bez margām (augšējās margas, vidusmargas, kājlīstes,
galamargām), sastatņu pēda, kas izveidota no daudziem gabaliem u.c.
Palodze – izliekšanās pa logu, stāvēšana uz palodzes no ārpuses u.c.
Kastes – pakāpšanās uz vairākām kastēm, kas sakrautas viena uz otras u.c.
Jumts – slīps jumts, slidens (piemēram, slapjš jumts), nepiemēroti apavi, pretkritienu aizsardzība
slīdzekļi nelietošana, jumts no neizturīga materiāla u.c.
Šis materiāls ir sagatavots ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no Darba
aizsardzības preventīvo pasākumu plāna.
Materiālu sagatavoja: Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts, 2014.
Bezmaksas izdevums.
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