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Кроссворд по предмету "предмету Охорона працi (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
3. Сумiшi з повiтрям подрiбнених до 850 мкм твердих горючих речовин.
4. Як називається усне пояснення положень вiдповiдних нормативних документiв щодо охорони працi
6. Рiшення органiв державного нагляду є …* для виконання центральними й мiсцевими органами влади мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами. обов’язковим
7. Шум - це одна з форм якого забруднення довкiлля
9. Хто зобовязаний створити на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi умови працi вiдповiдно до нормативно-правових актiв
10. Звуковi коливання низької частоти - це
11. … клiмат – сукупнiсть умов природного освiтлення в тiй чи iншiй мiсцевостi за перiод понад 10 рокiв
12. Зона (простiр у примiщеннi або за його межами), в якiй постiйно або перiодично знаходяться (зберiгаються, використовуються або видiляються пiд час технологiчного процесу) горючi речовини як за нормального технологiчного процесу, так i за його порушення в такiй кiлькостi, що вимагає спецiальних заходiв у конструкцiї електрообладнання пiд час його монтажу та експлуатацiї.
14. Допуск до роботи осiб, якi не пройшли навчання, iнструктаж i перевiрку знань з охорони працi - …
16. Умови працi характеризуються такими рiвнями чинникiв виробничого середовища, вплив яких протягом робочої змiни (або ж її частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих професiйних уражень, отруєнь, калiцтв, загрозу життю
17. Сукупнiсть параметрiв повiтря у виробничому примiщеннi, якi дiють на людину у процесi працi, на його робо-чому мiсцi, у роб зонi
19. Хто виконує державний нагляд за влаштуванням та експлуатацiєю котельних установок i посудин, що працюють пiд тиском, а також трубопроводiв пари гарячої води; за видобуванням, транспортуванням i зберiганням газу; за установкою та експлуатацiєю вантажопiдйомних машин i механiзмiв
20. Ким затверджується Положення про матерiальне заохочення працiвникiв, якi сумлiнно ставляться до виконання виробничих обовязкiв i беруть активну участь у пiдвищеннi безпеки та полiпшеннi умов працi
21. За чiї кошти проводяться медичнi огляди
23. Добровiльне громадське обєднання людей на пiдприємствi з метою представництва i захисту прав працiвникiв у трудових вiдносинах
24. Розмежування робiт за важкiстю працi
25. Потоки електромагнiтних хвиль або частинок речовини, що здатнi при взаємодiї з речовиною утворювати в нiй iони

По вертикали
1. Cистема органiзацiйних i технiчних заходiв i засобiв, що забезпечують захист людей вiд шкiдливої та небезпечної дiї електричного струму, електричної дуги, електричного поля i статичної електрики
2. Методи для дослiдження змiн в органiзмi, якi виникають
5. Група причин виробничого травматизму, що включає в себе незадовiльний технiчний стан виробничих об’єктiв
8. Навмисне зєднання металевих неструмоведучих частин обладнання, якi можуть опинитися пiд напругою, з багаторазово заземленим нульовим проводом
13. Переносний або перевiзний апарат для гасiння пожеж
15. Яка функцiя передбачає формування органiв управлiння, визначення обов’язкiв й порядок взаємодiї осiб, якi беруть участь в управлiннi, а також реалiзацiю управлiнських рiшень (наказiв, розпоряджень та iн.)органiзацiя
18. Будь-яке середовище, яке має здатнiсть акумулювати теплову енергiю
22. Ђґвне представництво трьох сторґн Р державних органґв, працедавцґв ґ працґвникґв пґд час вирґшення питань охорони працґ

