BULUŞ EĞİTİM KURUMU
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ DENEME SINAVI - VI -

1. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçinin yıllık ücretli izin hak edebilmesi için işe başladığı günden itibaren
deneme süresi dahil en az kaç yıl çalışmış olması gerekmektedir?
A) 6
B) 5
C) 3
D) 2
E) 1

2.

Aşağıdakilerden hangisi, tehlikenin kaynakta kontrolü için kullanılan uygulamalardan biri değildir?
A) Tehlikeli maddeyi daha az tehlikeli madde ile değiştirmek
B) Tehlikeli maddeyi azaltmak
C) Kişisel koruyucu malzeme kullanmak
D) Tehlikeli maddeyi kullanmamak

3.

İnsan kulağı için “işitme eşiği” ve “acı eşiği” değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)16 - 120 desibel
B) 0 - 120 desibel
C) 1 - 130 desibel
D) 0 - 140 desibel

4. Plastik, deterjan ve diğer kimyasalların yapımında kullanılan akut etkileri arasında baş dönmesi, sersemlik,
baş ağrısı ve mide bulantısı olan ayrıca yüksek dozda maruziyetini takiben düzensiz kalp atışından ölüme
de sebep olan bu madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pamuk tozu
B) Asbest
C) Silika
D) Benzen
E) Toluen

5.

Şekilde yeşil zemin üzerine beyaz piktogramla belirtilen işaret ve anlamı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Yangınla mücadele işaretleri – Gözlük kullan
B) Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri - Gözlük kullan
C) Emredici işaretler – maske kullan
D) Uyarıcı işaretler – Göz duşu
E) Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri – Göz duşu

6. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesine
……………denir. Boşluğa getirilmesi gereken tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vaka
B) Risk
C) Ramak kala olay
D) Tehlike
E) Tehlike kaynağı

7. İşveren, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını
öğrendiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır?
A) 10 iş günü
B) 20 iş günü
C) 1 iş günü
D) 3 iş günü
E) 6 iş günü

8. Aşağıdakilerden hangisi stresin kişilere ve kurumlara olan etkilerinden biri değildir?
A) Performans düşüklüğü
B) Çalışan devir hızı
C) İşe devamsızlık
D) Yabancılaşma
E) Çalışan-işveren arasında etkili iletişim

9. Aşağıdaki meslek hastalıklarından hangisinin hem SGK’ ya hem de İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bildirimi
zorunludur?
A) A Grubu – Kimyasal nedenli meslek hastalıkları
B) B Grubu – Mesleki deri hastalıkları
C) C Grubu – Mesleki solunum sistemi hastalıkları
D) D Grubu – Mesleki bulaşıcı hastalıklar
E) E Grubu – Fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalıkları

10. 25 çalışanı olup çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede diğer sağlık personelinin çalışma süreleri ile ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Çalışan başına yılda en az 2 saat
B) Tüm çalışanlar için ayda 12 saat
C) Çalışan başına yılda 5 saat
D) Çalışan başına ayda 15 dakika
E) Çalışan başına ayda en az 20 dakika
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