Uzdevumi darba aizsardzībā

Sadali drošības zīmes grupās!
Ar trim svītrām sadali drošības zīmes grupās tā, lai katrā grupā būtu pa
vienai no katra zīmju veida!

DROŠĪBAS ZĪMJU VEIDI
Aizlieguma zīme - zīme, kas aizliedz
darbību, kura var radīt bīstamu situāciju.
Tā ir apaļas formas ar melnu zīmējumu
uz balta fona, tās malas un pāri ejošā
diagonālā līnija ir sarkanas.
Brīdinājuma zīme - zīme, kas brīdina
par risku vai bīstamību. Tai ir trijstūra
forma ar melnu zīmējumu uz dzeltena
fona, bet malas ir melnas.
Rīkojuma zīme - zīme, kas norāda uz
konkrētu darbību. Tai ir apaļa forma ar
baltu zīmējumu uz zila fona.
Pirmās palīdzības, evakuācijas izeju un
glābšanas papildizeju zīme - zīme, kas
sniedz informāciju par pirmās palīdzības
sniegšanas vietām, evakuācijas izejām un
glābšanas papildizejām. Tai ir taisnstūra
vai kvadrāta forma ar baltu zīmējumu uz
zaļa fona.
Ugunsdrošības zīme - zīme, kas sniedz
informāciju par ugunsdzēsības iekārtām
un līdzekļiem, un to atrašanās vietām, kā
arī informāciju par apzīmējumiem
evakuācijas plānos vai ugunsdzēsības,
glābšanas un civilās aizsardzības
pasākumu plānos. Tai ir kvadrāta forma
ar baltu zīmējumu uz sarkana fona.
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Praktiskais uzdevums. Sadali drošības zīmes grupās!
Mērķis – pilnveidot izpratni par drošības zīmju veidiem.
Mācību organizācijas forma – individuāls darbs ar darba lapu ar sekojošu diskusiju.
Uzdevuma veikšana – izmantojot darba lapu "Sadali drošības zīmes grupās!", izglītojamie
iepazīstas ar drošības zīmju veidiem un pārdomā, kura attēlā redzamā drošības zīme pieder pie kura
drošības zīmju veidi. Izglītojamie veic norādīto uzdevumu. Ieteicamais uzdevuma izpildes laiks ir
10-15 minūtes. Pēc uzdevuma izpildes izglītojamie pārrunā rezultātus, kā arī diskutē, kurās
situācijās uzdevumā attēlotās zīmes būtu lietojamas darba vidē un vai sadzīves situācijās
(piemēram, lielveikalos, degvielas uzpildes stacijās u.c.).
Iespējas uzdevumus kombinēt ar šādiem praktiskajiem uzdevumiem:
 223-2014 - 21., 23.uzdevumu;
 veicot apmācību par drošības zīmēm, iespējams izmantot arī filmu par NAPO „Labāko
zīmju stāsts”, kas bez maksas pieejama šeit: http://www.napofilm.net/lv/naposfilms/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-001-best-signs-story
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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PAREIZĀS ATBILDES
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