
 
Data____________________________ 
Vardas__________________________ 
Pavardė_________________________ 
Pareigos_________________________ 
Įmonė___________________________ 
 
Atsakydami į testo klausimu pažymėkite 
tik vieną teisingą atsakymą į kiekvieną 
klausimą. 
 
1. Kaip AB „ORLEN Lietuva" (toliau – 
Bendrovė) paskelbiamas pavojus? 

 įjungiamos garsinės sirenos 
 praneša objekto personalas 
 praneša tiesioginis vadovas 

2. Ar angliavandeniliai yra pavojingi 
žmogaus sveikatai? 

 pavojingi 
 nepavojingi  

3. Kokios asmeninės apsaugos 
priemonės yra privalomos technologinio 
įrenginio teritorijoje? 

 šalmas su dirželiu, darbo rūbai, 
darbo avalynė, apsauginiai akiniai ir 
atitinkamais ženklais pažymėtuose 
vietose – klausos bei kvėpavimo 
takų apsaugos priemonės 

 šalmas, darbo rūbai ir darbo avalynė 

4. Ar leidžiama darbuotojui dirbti 
Bendrovėje nepasitikrinus sveikatos?  

 leidžiama 
 draudžiama 

 

5. Koks maksimalus leidžiamas 
transporto priemonės greitis 
technologinio įrenginio teritorijoje? 

 ne didesnis kaip 20 km/h 
 ne didesnis kaip 40 km/h 
 ne didesnis kaip 50 km/h 

6. Ar darbuotojas gali patekti, pereiti 
teritoriją aptvertą signaline aptvėrimo 
juosta? 

 gali  
 negali  

7. Ar reikia aptverti krano veikimo zoną 
signalinėmis aptvėrimo juostomis? 

 reikia 
 nereikia 

8. Ar leidžiama Bendrovės teritorijoje 
fotografuoti, filmuoti? 

 leidžiama  
 draudžiama  

9. Kokių priemonių, užkertančių kelią  
kibirkščių kritimui ant žmonių, turi būti 
imtasi atliekant ugnies darbus aukštyje? 

 naudoti nedegius užtiesalus ar 
skydus 

 naudoti tinkamas asmenines 
apsaugos priemones 

10. Kokiu spinduliu turi būti pašalintos 
degios medžiagos aplink ugnies darbų 
atlikimo vietą? 

 5 metrų spinduliu 
 11 metrų spinduliu 
 20 metrų spinduliu 

 

 

11. Ar leidžiama pasilipus ant pristatomų 
kopėčių dirbti didelės fizinės jėgos 
reikalaujančius darbus? 

 leidžiama 
 draudžiama 

12. Kada būtina sutvarkyti darbo vietą? 
 darbo vieta turi būti tvarkinga nuolat 
 darbo vietą būtina tvarkyti tik 

pabaigus visus darbus 

13. Kokiems darbams turi būti skiriamas 
angų stebėtojas? 

 ugnies darbams 
 įrenginių išsandarinimo darbams 
 darbams uždarose talpose 

14. Ar leidžiama dirbti ant pastolių, jeigu 
nėra pakabintos pastolių patikrinimo 
kortelės? 

 leidžiama darbų vadovo nurodymu 
 draudžiama  

15. Nurodykite telefono numerį, kuriuo 
jūs turite pranešti apie įvykusį bet kokį 
incidentą.  

 +370 443 93333 
 +370 443 95555 
 +370 443 99999  

 
Pastaba: testas išlaikytas, jeigu darbuotojas 
teisingai atsakė į 12 testo klausimų. 
 
Darbuotojo parašas:  _________________ 
 
Įvertinimas:  išlaikyta        neišlaikyta     
 
Testą patikrino:        __________________ 
 

 


