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 “Dėl visuomenės sveikatos priežiūros 

priemonių, kurios atliekamos cheminio 

užteršimo atvejais, sąrašo patvirtinimo” 

 (toliau – Priemonių sąrašas) 
 



 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.V-81 patvirtintos 

Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių 

sveikatos priežiūros taisyklių (2005m.) įgyvendinimo 

Lietuvoje 2011–2012 metų programos įgyvendinimo 

priemonių  (Žin., 2011, Nr. 16-772) -  1.1 punktas.  

 



 Patikslinti ir atnaujinti VSC apskrityse ir jų skyrių 

vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros priemonių, 

kurios atliekamos cheminio užteršimo atvejais, sąrašą.  

 Priemonių sąrašas papildytas priemonėmis, kurios 

vykdomos rengiantis veiklai cheminio užteršimo 
atveju.  

 Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijai pavedama užtikrinti laboratorinių tyrimų 

atlikimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų 

situacijų atvejais.  

 



 

 1. Pasirengimo veiklai cheminio užteršimo atveju 

priemonės; 

 2. Priemonės, atliekamos gavus informaciją apie 

cheminio užteršimo atvejį; 

 3. Priemonės, atliekamos lokalizuojant ir likviduojant 

cheminio užteršimo atvejį; 

 4. Priemonės, kurios atliekamos lokalizavus ir 

likvidavus cheminio užteršimo atvejį. 



 

 aptarnaujamos teritorijos pavojinguose objektuose 

(toliau - PO), kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai 

prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių I ir II lygiui 

ar juos viršija, esančių cheminių medžiagų sąrašų 

gavimas ir tų medžiagų galimo pavojaus visuomenės 

sveikatai analizės atlikimas 



 Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo 

nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, 

Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159; 2010, Nr. 59-2894) 
(Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms 

medžiagoms, sąrašas ir priskyrimo kriterijų aprašas)  LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 

555 redakcija). 

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos  direktoriaus 2011 m. spalio 

17 d. įsakymu Nr.1-285 patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Pavojingųjų objektų tikrinimo programa 

(Žin., 2011, Nr. 127-6023)  

 

 



 

 sanitarinių apsaugos zonų valstybinė visuomenės 

sveikatos saugos kontrolė; 

 

 planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai 

išankstinio vertinimo išvadų rengimas 



 

 atsižvelgiant į pavojingo objekto galimą cheminių medžiagų 

išmetimą į aplinkos orą, gyvenamosios aplinkos oro 

laboratorinių tyrimų atlikimo pagal atskiras chemines 

medžiagas, kurių didžiausia leidžiama koncentracija 

gyvenamosios aplinkos ore yra reglamentuota Lietuvos 

higienos normoje HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama 

cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios 

aplinkos ore“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 

(Žin., 2007, Nr. 55-2162), išankstinis planavimas; 

 



 

 informacijos iš Nacionalinės visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorijos apie aptarnaujamoje teritorijoje 

galinčių pasklisti cheminių medžiagų laboratorinio 

ištyrimo galimybes gavimas; 

 informacijos apie laboratorinių tyrimų atlikimo 

galimybes iš teritorinių aplinkos apsaugos, Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybų, kitų institucijų ir įstaigų 
surinkimas; 



 

 keitimosi informacija ir bendradarbiavimo sutarčių su 

teritorinėmis aplinkos apsaugos, Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybomis, kitomis institucijomis ir 

įstaigomis, kurios atliks laboratorinius tyrimus, 

sudarymas 



 valstybės tarnautojams ir darbuotojams, vykdantiems 

savo funkcijas cheminio užteršimo atvejais, skirtų 

asmeninių apsaugos priemonių (toliau – AAP) 

įsigijimas, reguliarus papildymas ir keitimas; asmenų, 

atsakingų už AAP priežiūrą, saugojimą, išdavimą 

darbuotojams bei personalo apmokymą teisingai 

naudotis AAP, skyrimas. 

 
(SAM 2009-04-15 įsakymas Nr. N -274 “Dėl sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų, vykdančių savo funkcijas cheminio užteršimo 
atvejais, rekomenduojamų asmeninų apsaugos priemonių ir 
naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo”  

 



 

 

 dalyvavimas kartu su kitais aptarnaujamoje teritorijoje 

esančiais savivaldybės lygio civilinės saugos sistemos 

subjektais planuojant nukentėjusiųjų dekontaminacijos 

priemones bei vietas. 

    

 

 

 



 

 keitimosi informacija apie avarines situacijas, 

susijusias su aplinkos chemine tarša, su institucijomis 

(SAM ESSC ir VVSPT prie SAM,  teritorinėmis 

aplinkos apsaugos, Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos įstaigomis, kitomis institucijomis) , 

numatymas, asmenų, atsakingų už informacijos 

priėmimą ir perdavimą, skyrimas. 



 

 

 civilinės saugos pratybų bei mokymų organizavimas valstybės 

tarnautojams ir darbuotojams, vykdantiems savo funkcijas 

cheminio užteršimo atvejais. 

 





 reikalingų priemonių ir veiksmų numatymas, 

atsižvelgiant į cheminio užteršimo, galinčio kelti ar 

keliančio grėsmę visuomenės sveikatai, atvejį; 

 patikslintos informacijos apie cheminio užteršimo, 

galinčio kelti ar keliančio grėsmę visuomenės 

sveikatai ir gyventojų gyvybei, atvejį perdavimas 

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių 

sveikatai situacijų centrui, Valstybinei visuomenės 

sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos, kitiems aptarnaujamoje teritorijoje 

esantiems civilinės saugos sistemos subjektams. 



 

 12. Informacija apie cheminės kilmės 

ekstremaliąsias situacijas teikiama pagal Aprašo 3 

priede pateiktą pavyzdinę formą, kurios grafos 

pildomos atsižvelgiant į turimus duomenis. 

 Informacija, nurodyta Aprašo 1 priede, informacijos 

gavėjams turi būti pateikta ne vėliau kaip per 2 val. 

žodžiu (telefonu) ir ne vėliau kaip per 12 val. raštu 

(faksu arba elektroniniu paštu). 

 



 

 siūlymų dėl skubių visuomenės sveikatos saugos 

priemonių taikymo teikimas žiniasklaidai, gelbėjimo 

darbų vadovui, savivaldybės operacijų centrui (toliau – 

OC), kitiems aptarnaujamoje teritorijoje esantiems 

civilinės saugos sistemos subjektams: 



  dėl būtinos gyventojų evakuacijos 

 

 dėl AAP naudojimo rekomendacijų 

 

 dėl gyvenamosios aplinkos apsaugos 

 

 siūlymų dėl konkrečios teritorijos paskelbimo pavojaus 

ar žalos visuomenės sveikatai rajonu teikimas 

savivaldybės OC 

 



 

 jeigu buvo priimtas sprendimas dėl laboratorinių tyrimų 

atlikimo tikslingumo ir užteršimą sukėlusi medžiaga 

žinoma, gyvenamosios aplinkos oro mėginių paėmimo 

ir transportavimo į Nacionalinę visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratoriją organizavimas (laboratorinių 

tyrimų atlikimo užsakymas, matavimo taškų 

identifikavimas ir pan.); 



 

 keitimasis informacija su teritorinėmis aplinkos 

apsaugos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

įstaigomis, kitomis institucijomis ir įstaigomis dėl 

laboratorinių tyrimų atlikimo, informacijos 

patikslinimo ir pan. 



 Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorijos, kitų institucijų atliktų laboratorinių 

tyrimų vertinimas poveikio visuomenės sveikatai 

aspektais 

 

 išvadų apie laboratorinių tyrimų rezultatus teikimas 

savivaldybės OC, gyventojams, žiniasklaidai 



 

 rekomendacijų teikimas sveikatos priežiūros įstaigoms, 

švietimo ir ugdymo institucijoms, stacionarios globos ir 

slaugos įstaigoms, valstybės įmonėms, savivaldybės 

įmonėms, viešosioms įstaigoms, kitoms institucijoms ir 

organizacijoms dėl jų veiklos apribojimų užterštoje 

zonoje arba prognozuojamo užteršimo zonoje;  



 

 siūlymų dėl dekontaminacijos priemonių taikymo 

teikimas savivaldybės OC 

  

 

 Visiškai pašalinti nuo odos ir gleivinių galima tik kietąsias ir 

skystąsias chemines medžiagas. Kai yra tarša garų pavidalo 

medžiagomis, žmonių dekontaminacija neatliekama. 



 

 metodinės pagalbos visuomenės sveikatos saugos 

aspektu teikimas kitoms institucijoms ir tarnyboms, 

dalyvaujančioms likviduojant cheminio užteršimo 

židinį 

 



Būtinųjų visuomenės sveikatos saugos priemonių 

numatymas ir jų vykdymas: 

 

  sąlytį turėjusių asmenų sąrašų sudarymas 

 

 siuntimas profilaktiškai tikrintis sveikatos 

 

 žmonių apsinuodijimo aplinkybių ir eigos tyrimas 

 



 gyvenamosios aplinkos ekspertizė visuomenės 

sveikatos saugos požiūriu (pakartotinių laboratorinių 

tyrimų atlikimo organizavimas, jų vertinimas, išvadų 

teikimas ir pan.) 
 

Pvz., vertinant demerkurizacijos efektyvumą – atlikti gyvsidabrio garų 

koncentracijos ore tyrimus 2 kartus, darant 7 d. pertrauką, jeigu DLK 

viršijumų nėra – židinį galima laikyti nukenksmintu. 

 Pakartoti tyrimus 2-3 kartus per metus (skirtingais metų laikais), jeigu 

DLK viršijumų nėra – duomenis apie židinį (objektą, teritorija) – galima 

perkelti į archyvą. 

  

 



 

 siūlymų aptarnaujamos teritorijos savivaldybės 

visuomenės sveikatos biurui teikimas dėl poavarinio 

užterštos zonos gyventojų sveikatos būklės stebėsenos 

organizavimo ir vykdymo (esant didelio masto 

cheminiam užteršimui ir dideliam nukentėjusiųjų 
skaičiui arba esant lokaliam, bet ilgalaikiam židiniui) 



 siūlymų teikimas savivaldybės OC dėl teritorijų 

paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai 

rajonu atšaukimo 

 

 cheminio užteršimo židinių duomenų kaupimas ir 

tvarkymas 



 pildyti Cheminio užteršimo židinio tyrimo protokolą  per 10 

dienų nuo cheminio užteršimo židinio likvidavimo datos, 

originalą paliekant teritorinėje visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigoje, kopijas pateikiant Sveikatos apsaugos 

ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui ir 

Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

 Teikti Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai 

situacijų centrui informacijos apie aptarnaujamos teritorijos 

cheminės taršos židinius suvestinę už praėjusius metus kasmet 

iki sausio 20 dienos 

 



 

 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ ! 

 

KLAUSIMAI ? 


