Siekdami įvertinti „ABClean“ kursų metu įgytas žinias prašome atsakyti į keletą
klausimų prieš pradedant kursus ir juos užbaigus.
Jei atsakymo nežinote, pasirinkite: e) Atsakymo nežinau.
Toliau pateikiami klausimai:

1. Pasirinkite teisingą atsakymą:
a) Asbesto naudojimas Ispanijoje uždraustas nuo 70-ųjų.
b) Asbesto skaidulos gali patekti į kūną tik per kvėpavimo takus.
c) Su asbestu susijusios ligos turi labai ilgą latentinį periodą – praėjus net 40 metų po
asbesto poveikio.
d) Visi prieš tai pateikti atsakymai yra teisingi.
e) Atsakymo nežinau.
2. Pasirinkite teisingą atsakymą apie mezoteliomą:
a) Mezoteliomos negali sukelti asbesto poveikis darbe.
b) Vidutinė išgyvenimo trukmė po diagnozės yra vieneri metai arba nuo vienerių iki
penkerių metų tinkamai gydant.
c) Ji būdinga tik tiems darbuotojams, kurie dirbo tose pramonės šakose, kuriose
asbesto produktai buvo judinami.
d) Ji paveikia tik pilvo ertmę (pilvaplėvę).
e) Atsakymo nežinau.
3. Pasirinkite teisingą atsakymą apie Europos direktyvą dėl asbesto 2009/148:
a) Tai pagrindinis Europos Sąjungos įstatymas dėl darbo su asbestu.
b) Direktyva nustato asbesto poveikio dienos ribinę vertę – 0,1 skaidulų viename cm³
kaip 8 valandų laikinis svertinis vidurkis (TWA).
c) Direktyva nustato darbuotojų mokymo apie asbestą turinį.
d) Visi prieš tai pateikti atsakymai teisingi.
e) Atsakymo nežinau.
4. Karališkajame dekrete 396/2006, kovo 31 d., pateikiamos minimalios saugos ir
sveikatos apsaugos taisyklės darbe su asbesto poveikiu:
a) Jis taikomas visai veiklai arba procesams, kurių metu dirbama su asbesto
turinčiomis medžiagomis, jei rizikuojama sukelti skaidulas.
b) Jis taikomas tiktai kritiniais atvejais, pavyzdžiui, atliekant pastatų griovimo ir įrengimų
ardymo darbus.
c) Jis draudžia asbesto šalinimą Ispanijoje, tačiau kai kuriuose regionuose leidžia
laikiną asbesto gamybą ir apdirbimą.

d) Jis netaikomas įgaliotiems asbesto atliekų sąvartynams, nes jiems skirtas specifinis
įstatymas.
e) Atsakymo nežinau.
5. Kokia tvarka nustatoma Karališkuoju dekretu 396/2006?
a) Darbo procedūros, kuriomis siekiama užkirsti kelią oru sklindančioms asbesto
skaiduloms.
b) Organizacinės priemonės susijusios su minimaliu poveikį patiriančių darbuotojų
skaičiumi.
c) Kvėpavimo takų asmeninių apsaugos priemonių (AAP) naudojimas.
d) Visi prieš tai pateikti atsakymai teisingi.
e) Atsakymo nežinau.
6. Pasirinkite teisingą atsakymą apie Karališkojo dekreto 396/2006 išimtis:
a) Darbo planų sudarymas ir pateikimas darbo organizacijai nėra privalomas atliekant
trumpas užduotis, kuriose dirbama su bet kokios rūšies asbesto medžiagomis
(trapiomis arba netrapiomis).
b) Norint pašalinti pluoštinio cemento stogą (netrapi medžiaga), net jei jis nepažeistas,
privaloma įsiregistruoti į Bendrovių patiriančių asbesto riziką registrą.
c) Sveikatos priežiūrą privaloma vykdyti tiems darbuotojams, kurie ima oro mėginius
skirtus nustatyti, ar ore yra asbesto.
d) Visi prieš tai pateikti atsakymai neteisingi.
e) Atsakymo nežinau.
7. Asbesto atliekos:
a) Jos laikomos inertinėmis atliekomis, nes neišskiria chemikalų, kurie teršia dirvožemį
ir gruntinį vandenį.
b) Jas galima maišyti su kitomis statybų atliekomis, nes atliekų atskyrimas atliekamas
įgaliotuose sąvartynuose.
d) Jas galima sumaišyti su kitomis statybų atliekomis, nes jų nebūtina išmesti
atskirame sąvartyne.
c) Jos laikomos pavojingomis atliekomis, todėl jas reikia atskirti, supakuoti, pažymėti ir
perduoti įgaliotoms atliekų bendrovėms.
e) Atsakymo nežinau.
8. Pasirinkite teisingą atsakymą:
a) Trapaus asbesto produktai yra pavojingesni už netrapaus asbesto produktus, nes
skaidulos lengviau pasklinda ore.
b) Netrapaus asbesto produktai nekinta pagal oro sąlygas.
c) Trapių medžiagų pavyzdžiai – šilumos izoliacijos vamzdžiai, boilerių izoliacija,
asbesto cemento vamzdžiai ir purškiamo aerozolio izoliacija.

d) Smulkinant asbesto cemento stogus iš jų neišskiria asbesto skaidulų, nes nuo
skaidulų išsiskyrimo tokiomis aplinkybėmis apsaugo rišamoji medžiaga.
e) Atsakymo nežinau.
9. Asbesto aptikimo pastatuose diagnozė:
a) Rekomenduojama atlikti pastatų, pastatytų 70-aisiais, išankstinę diagnozę, nes šiuo
laikotarpiu Ispanijoje ši medžiaga buvo naudojama intensyviausiai.
b) Apžiūros metu produktus reikia papildomai išnagrinėti (pavyzdžiui, juos išardant arba
gręžiant) – tai padeda atlikti diagnozę neimant mėginių ir neatliekant tolesnės analizės.
c) Imant mėginius ant asbesto turinčios medžiagos uždedamas hermetiško
sandarinimo produktas, todėl asmeninių apsaugos priemonių (AAP) naudoti
neprivaloma.
d) Mėginių analizę, siekiant nustatyti, ar juose yra asbesto, galima atlikti bet kurioje
laboratorijoje, nes tikrinimo metodas yra unikalus ir lengvai pritaikomas.
e) Atsakymo nežinau.
10. Pasirinkite teisingą atsakymą apie rizikos vertinimą:
a) Jį privalo atlikti specialistas turintis nacionalinę profesinę kvalifikaciją reikalingą
profesinės rizikos vertinimui atlikti.
b) Atlikus rizikos vertinimą reikia suplanuoti asbesto šalinimo priemones, kontrolę ir
procedūras.
c) Rizikos vertinimo rezultatai nulems, ar darbus turės atlikti specializuota bendrovė, ar
patys darbuotojai (statybininkai).
d) Visi prieš tai pateikti atsakymai teisingi.
e) Atsakymo nežinau.
11. Darbo plane, kurį reikia parengti ir pateikti darbo organizacijai, turi būti
pateikta ši informacija:
a) Darbo procedūros ir priemonės taikomos dirbant su asbesto turinčiomis
medžiagomis.
b) Darbuotojų nukenksminimui ir apsaugai naudojama įranga.
c) Darbų trukmė.
d) Nė vienas iš prieš tai pateiktų atsakymų nėra užbaigtas.
e) Atsakymo nežinau.
12. Darbuotojų sveikatos priežiūra:
a) Darbdaviai turi vesti žurnalą su įrašais apie veiklos pobūdį ir trukmę bei kiekvieno
darbuotojo patirtą poveikį.
b) Daktaras turi nusiųsti darbuotojų sveikatos priežiūros duomenų įrašus Sveikatos
organizacijai.

c) Duomenys susiję su darbuotojų sveikatos priežiūra turi būti saugomi daugiausia 50
metų po to, kai darbuotojas patyrė asbesto poveikį.
d) Atsakymai a) ir b) yra teisingi.
e) Atsakymo nežinau.
13. Pasirinkite teisingą atsakymą apie saugaus darbo praktiką:
a) Prieš pradedant darbus reikia sandarinti darbo vietos langus, duris ir vėdinimo
angas.
b) Patartina naudoti mechaninę pjovimo įrangą; niekada nenaudokite tokių rankinių
įrankių, kaip pjūklai ir pjovimo grandinės.
c) Medžiagą patartina sudrėkinti suslėgtu vandeniu.
d) Medžiagas reikia supjaustyti kuo smulkiau, kad būtų patogiau gabenti ir jos
nesulūžtų sąvartyne.
e) Atsakymo nežinau.
14. Baigę darbą su asbestu turime:
a) Nedelsiant sudėti atliekas į popierinius maišus.
b) Nuvalyti sausus paviršius rankomis arba išvalyti patalpas ir įrankius suslėgtu oru.
c) Darbo sritį ir jos aplinką išvalyti dulkių siurbliais su įstatytais itin efektyviais filtrais.
d) Išmesti AAP filtrus kaip komunalines atliekas.
e) Atsakymo nežinau.
15. Asmeninės apsaugos priemonės (AAP):
a) Reikia avėti batus panašius į tokius, kokie naudojami bet kokiuose statybų darbuose.
b) Reikia naudoti apsauginius filtrus P2 (vidutinis dalelių sulaikymo pajėgumas,
vidutinio lygio apsauga).
c) Reikia naudoti apsauginius specdrabužius dengiančius visą kūną ir galvą, su
užveržiamais riešais, kulkšnimis ir gobtuvu.
d) Visi prieš tai pateikti atsakymai neteisingi.
e) Atsakymo nežinau.

16. Pasirinkite teisingą atsakymą:
a) Darbo sritis turi būti aiškiai atskirta ir pažymėta įspėjamaisiais ženklais bet kuria
Europos kalba.
b) Darbo srityje draudžiama valgyti, bet leidžiama gerti vasaros mėnesiais siekiant
išvengti dehidratacijos.

c) Darbuotojai turi nusirengti, specdrabužius apversdami taip, kad būtų sulaikyti dulkių
likučiai, ir išmesti po trijų panaudojimų.
d) Visi prieš tai pateikti atsakymai neteisingi.
e) Atsakymo nežinau.
17. Pasirinkite teisingą atsakymą apie valymą ir nukenksminimą:
a) Nukenksminimo patalpose yra bent dvi kameros arba moduliai skirti atskirti užterštą
sritį (nešvarią sritį) nuo asbestu neužterštos srities (švarios srities).
b) Nukenksminimo patalpose turi būti dušai ir atliekų konteineriai skirti išmesti AAP.
c) Užbaigus darbo srities valymo darbus ir atlikus srities apžiūrą, reikia atlikti aplinkos
patikrinimą dėl asbesto skaidulų.
d) Atsakymai b) ir c) yra teisingi.
e) Atsakymo nežinau.
18. Pasirinkite teisingą atsakymą apie asbesto turinčias atliekas:
a) Darbo metu susidariusias asbesto atliekas darbo dienos pabaigoje reikia sudėti į
maišus / supakuoti.
b) Konteinerius asbesto atliekoms rekomenduojama laikyti lauke, kad asbesto
skaidulos nepakenktų darbuotojams.
c) Pakuojant atliekas reikia atlikti kontroliuojamą drėkinimą naudojant jungiančiosios
medžiagos produktą.
d) Atliekant asbesto atliekų tvarkymo darbus darbuotojai neprivalo naudoti visų AAP,
tik pirštines ir apsauginę kvėpavimo įrangą.
e) Atsakymo nežinau.
19. Pasirinkite teisingą atsakymą apie asbesto turinčias atliekas:
a) Trapių medžiagų atliekos turi būtu supakuotos į dvigubus maišus; netrapioms
medžiagoms reikalingas tik vienas maišas.
b) Galiu pasirinkti naudoti specialųjį asbesto atliekų žymėjimą arba nacionalinių
įstatymų numatytą pavojingų atliekų žymėjimą.
c) Pavojingų prekių gabenimo keliais įstatymai netaikomi asbesto atliekų gabenimui.
d) Asbesto atliekas privaloma išmesti pažymėtose ir nuo kitų atliekų atskirtose įgaliotų
sąvartynų srityse.
e) Atsakymo nežinau.
20. Pasirinkite teisingą atsakymą apie komunikaciją, dalyvavimą ir konsultavimą:
a) Darbuotojus privaloma informuoti apie higienos reikalavimus ir poreikį mesti rūkyti.
b) Darbuotojams ir / arba jų atstovams turi būti suteikta prieiga prie asbesto
koncentracijos ore rezultatų, o šie rezultatai jiems turi būti paaiškinti.
c) Baigus darbus, kurių metu pasireiškė asbesto poveikis, darbuotojams reikia suteikti
informaciją ir duoti patarimų apie sveikatos priežiūrą.

d) Visi prieš tai pateikti atsakymai yra teisingi.
e) Atsakymo nežinau.

