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 uzliesmošanas avoti vai degošs materiāls

Pamato, kā katrs no atrastajiem uzliesmošanas avotiem vai degošajiem var ietekmēt
ugunsgrēka attīstību darba vidē!
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Praktiskais uzdevums. Starp visiem burtiem ir paslēpti vārdi – ATRODI tos!
Mērķis – pilnveidot izpratni par ugunsdrošību – ugunsgrēku 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 uzliesmošanas avotus vai degošus materiālus. Pēc tam, kad vārdi ir
atrasti, izglītojamie pārdomā un uzraksta, kādās situācijās konkrētais uzliesmošanas avots vai
degošie materiāli var izraisīt ugunsgrēku. Ieteicamais uzdevuma izpildes laiks ir 15 - 20 minūtes.
Pēc uzdevuma izpildes izglītojamie pārrunā rezultātus.
Iespējas uzdevumus kombinēt ar šādiem praktiskajiem uzdevumiem: 223-2014 – 8., 9. un
10.uzdevumu.

PAREIZĀS ATBILDES

Lai attīstītos ugunsgrēks, ir nepieciešamas trīs lietas:
 degošs materiāls (piemēram, sauss koks, papīrs, degviela),
 uzliesmošanas avots (piemēram, atklāta liesma vai dzirkstele);
 skābeklis (gaisā atrodas vienmēr). Ja kāda no šīm trīs lietām nav, tad ugunsgrēks nevar
notikt.
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Degoša cigarete ir uzliesmošanas avots. Nenodzēsta cigarete var izraisīt uzgunsgrēku, tāpēc darba
vidē bieži ir noteikti smēķēšanas ierobežojumi (piemēram, aizliegums smēķēt uzņēmumu teritorijā,
atļauja smēķēt tikai īpaši apzīmētās un aprīkotās vietās).
Īssavienojums elektrības vados vai elektrosadales skapī arī ir uzliesmošanas avots, tāpēc darba vidē
ir jāievēro elektrodrošības noteikumi. Tas ir īpaši svarīgi tādā darba vidē, kur rodas daudz putekļi
(piemēram, kokapstrādes darbnīcās, maizes ceptuvēs).
Kūla ir degošs materiāls. Sausā zāle viegli deg, tāpēc liesmas vēja ietekmē var tālu izplatīties. Šī
iemesla dēļ uzņēmuma teritoriju zaļā zona (ja tāda ir) ir jākopj un regulāri jāpļauj.
Dzirkstele ir uzliesmošanas avots, kas var rasties darba procesā – piemēram, strādājot ar rokas
slīpmašīnu vai izmantojot metāla darba rīkus. Lai izvairītos no ugunsgrēka izcelšanās, daudzās
darba vietās tiek noteikta īpaša kārtība (norīkojumu – atļauju sistēma), kā tiek veikti ugunsbīstamie
darbi, piemēram, remontdarbi degvielas uzpildes stacijās.
Atklāta liesma tieši var aizdedzināt degušu materiālu, tāpēc bieži rīcības ar atklātu liesmu tiek
ierobežotas (piemēram, sveču dedzināšana vai aizsalušu cauruļu kausēšana ar atklātu liesmu).
Šis materiāls ir adaptēts darba aizsardzības vajadzībām 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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