Autószerelő mester

006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
(Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése)

006-09/2 Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
(Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma és megnevezése)

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc
Elérhető pontszám: 100 pont

2012

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése
006-09 Általános munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma és megnevezése
2. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek

1. A munkahelyén baleset történt. A baleset kivizsgálása során vegye figyelembe a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból! Állapítsa meg, hogy sérülés bekövetkezése esetén az elsősegélynyújtás feltételei rendelkezésre álltak-e! Készítsen intézkedési tervet a hasonló események elkerülésére!

2. A műhelyében munka- és tűzvédelmi oktatást tart, ismertesse munkatársaival oktatás keretében a raktározás és tárolás legfontosabb munka- és tűzvédelmi szabályait!
Az oktatás során térjen ki a munkahelyen keletkező hulladékok fajtáira és a hulladékok gyűjtésével, tárolásával kapcsolatos teendőkre!
Maró hatású szer okozta sérülés esetén hogyan nyújt elsősegélyt?

3. Műhelyében veszélyesnek nem minősülő gép ellenőrző felülvizsgálatát kell elvégeznie. Milyen szempontok szerint, hogyan végzi el a felülvizsgálatot? A tűz- és környezetvédelmi szempontokat is vegye figyelembe!
Munkatársa ütőeres vérzéssel járó sérülést szenved. Hogyan nyújt elsősegélyt Ön?

4. A műhelyében új gázkazánt üzemelnek be. Az Ön feladata, hogy tartson munka-, tűz- és
környezetvédelmi oktatást munkatársainak.
Az oktatás során – az üzemeltetés személyi feltételein kívül – ismertesse az égés fogalmát, feltételeit is!
Hogyan nyújt elsősegélyt, ha munkatársa égéses sérülést szenved?

5. Korábban nem alkalmazott, maró hatású és tűzveszélyes készítménnyel kezdenek tevékenységet munkatársaival. Az Ön feladata a munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatás megtartása
a készítmény biztonsági adatlapja alapján, ismertesse a piktogramok jelentését! Működjön
közre az egyéni védőeszköz juttatás szabályzatának módosításában is!
Munkatársait oktassa ki az elsősegélynyújtás szabályaira gázmérgezés esetén!

6. A munkatársaival villamos berendezésen végeznek munkát. Hívja fel munkatársai figyelmét a legfontosabb munka- és tűzvédelmi követelményekre!
Áramütés esetén hogyan nyújt elsősegélyt?
Munkatársaival beszélgetve, felmerül a fényszennyezés problémája. Magyarázza el kollegáinak, mi ez a jelenség?
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7. Munkahelyének a másik telephelyén kap munkafeladatot. A tevékenység megkezdése előtt
győződjön meg arról, hogy a munkahely munka-, tűz- és környezetvédelmi szempontból megfelelő-e!
Biztosítottak az elsősegélynyújtás feltételei?

8. A műhelyébe új villamos kéziszerszámokat vásárolt. Milyen követelményeknek kell megfelelni a szerszámoknak munka- és érintésvédelmi szempontból?
Magyarázza el munkatársainak a kéziszerszám által kibocsátott zaj és rezgés környezetkárosító és élettani hatásait!
Milyen típusú tűzoltó készüléket választana a szerelési munkahelyre?
Munkatársa áramütés következtében megsérül, hogyan nyújt elsősegélyt?

9. Műhelyében a munkatársainak teljes körű munka-, tűz- és környezetvédelemi oktatást kell
tartania. Az oktatás során ismertesse a munka-, tűz- és környezetvédelem legfontosabb jogszabályait, a törvények alapelveit, valamint a belső szabályozás szükségességét!
Térjen ki az elsősegélynyújtás feltételeinek szabályozására is!

10. A műhelyében most kezdő munkatársa részére tartson munka- és tűzvédelmi oktatást,
továbbá ismertesse az alkalmazott veszélyes anyagokra és készítményekre, valamint a keletkező veszélyes hulladékokra vonatkozó legfontosabb szabályokat!
Térjen ki arra is, hogy oldószer mérgezés esetén hogyan kell elsősegélyt nyújtani!
Az Ön műhelyében milyen légszennyező források vannak és azok milyen eljárásokat igényelnek?

11. Műhelyben a használatban lévő villamos berendezés kigyullad. Hogyan oltja el a tüzet?
Munkatársa áramütéses balesetet szenvedett, eszméletlen, hogy részesíti elsősegélyben!
A megsérült, leégett villamos berendezéssel mi a teendő?

12. Az Ön műhelyébe új veszélyes gép érkezik. Végezze el a gép üzembe helyezésével kapcsolatos teendőkben! Milyen biztonsági szín- és alakjelek figyelmeztetnek egyéni védőeszközök
használatának kötelezettségére?
Ha a gép beüzemelése során munkatársa mechanikai sérülést szenved, hogy nyújt elsősegélyt?
A géphez felhasznált kenőolajos flakonokkal mi a teendő?
Menekülési utakra vonatkozóan milyen előírások betartását fogja Ön számba venni?

