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Sábháilteacht Leictreach
Tráth na gCeist Sábháilteachta
An duine cliste tú nuair a thagann sé chuig sábháilteacht leictreach? Anois an t-am le tástáil a dhéanamh ar do chuid eolais leis an tráth 
na gceist seo faoi chúrsaí leictreachais. 

An bhfuil cabhair de dhíth ort? Le haghaidh eolais de chuid Shábháilteacht Líonraí BSL maidir leis na guaiseacha leictreacha agus 6 leid 
sábháilteachta thábhachtacha agus físeán sábháilteachta youtube féach www.esbnetworks.ie/education

1. Iompraíonn cuaillí adhmaid sreanga leictreachais atá i gcónaí beo.
Fíor nó Bréagach?

2. Cad nár chóir duit a chur isteach i soicéad leictreach RIAMH?
a. Scriúire

b. Do mhéara

c. Rud ar bith seachas plocóid

3. Cathain nár chóir duit lámh a leagan ar phlocóid riamh?
a. Nuair a bhíonn lámha smeartha agat

b. Nuair a bhíonn lámha fliucha agat

c. Má fhaigheann tú boladh go bhfuil rud éigin ag dó

4. Cé acu ceann díobh seo atá FÍOR?
a. Níl aon dochar i dturraing leictreach

b. Má fhaigheann tú turraing leictreach is féidir le do shrón stopadh de bheith ag sileadh

c. Is féidir le turraing leictreach do chroí a stopadh de bheith ag bualadh

5. Cé acu ceann díobh seo ar meascán dainséarach iad?
a. Folcadán ina bhfuil an iomarca sobail fholctha

b. Folcadán agus raidió atá plugáilte isteach

c. Folcadán agus fón póca

6. Má thriomaítear éadaí os cionn téitheoirí leictreacha d’fhéadfadh tine a bheith ann dá bharr.
Fíor nó Bréagach?

7. Cad a d’fhéadfadh tarlú má phlugálann tú isteach an iomarca fearas sa soicéad céanna?
a. D’fhéadfá an ciorcad a róluchtú agus d’fhéadfadh tine a bheith ann dá bharr

b. D’fhéadfadh bille leictreachais ar-ard a bheith agat

c. Rud ar bith – tá sé go hiomlán sábháilte

8. Cad é an bealach is sábháilte le fearas leictreach a dhíphlugáil?
a. Tarraing amach an phlocóid

b. Tarraing ar an bhfleisc

c. Tarraing ar an bhfearas
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