JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

KATEGORIE

OBCE LHOTY U POTŠTEJNA

JPO V
EV. ČÍSLO 524219

CVIČNÝ TEST ZNALOSTÍ ZE ŠKOLENÍ 7.6.2017
Příjmení, Jméno: ……………………………………. Funkce: ………………..………
1. 11/N – K přehřátí organismu hasiče může dojít
a. Při použití ochranného oděvu
b. Při použití ochranného oděvu, oděvu proti sálavému teplu a protichemických obleků
c. Při použití ochranného oděvu bez spodní vrstvy funkčního prádla
2. 12/N - Ochranou krátkodobých projevů psychického vyčerpání je
a. Příprava výstroje, výcvik, dodržování psychohygienických zásad, střídání práce a odpočinku
b. Péče velitelů o psychosociální klima v celé jednotce
c. Odborná terapie po náročných zásazích
3. 13/N - Příznaky dušení se mohou projevit
a. Postižená osoba nemůže mluvit
b. Postižená osoba se nesoustředí na práci
c. Pěnou u úst, modráním rtů, zvýrazněním žil v obličeji, bezvědomím
4. 14/N – Ochranné pásmo stožárového transformátoru 1kV – 52kV je minimálně
a. 5 metrů
b. 7 metrů
c. 9 metrů
5. 15/N – Objektivními příčinami nebezpečí utonutí pro hasiče jsou
a. Vodní terén, překážky plynulé plavby, povětrnostní a klimatické podmínky
b. Nedostatečné schopnosti plavání
c. Přehnané sebevědomí při práci na vodě
6. 16/N – Na nebezpečí výbuchu mohou upozornit
a. Zvukové efekty, tlakový ráz
b. Náhlá změna intenzity hoření, hluk
c. Charakteristické obaly a jejich značení
7. 17/N – Předpokládaný výskyt nebezpečí zasypání nebo zavalení je
a. Při zásahu ve skladištích stébelnatých látek (stohy)
b. Při zásahu pod hrází na vodním toku
c. Při zásahu na polních strništích
8. 18/N – Možnost zřícení stavební konstrukce lze očekávat
a. Při promáčení a drolení stavební konstrukce
b. Při velkém počtu zasahujících hasičů na střeše objektu
c. Při špatně zvolené taktice hašení
Poučení: Test musí být vyplněn ze 100% a správných odpovědí musí být minimálně 80%. Správná odpověď je platná vždy jen jedna.
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Mobil: 605 191 239 (velitel jednotky)
Mobil: 606 786 116 (zástupce velitele)
E-mail: hasici.lhoty@seznam.cz, Web: sdh.obeclhoty.cz

