
Patarimai gyventojams esant padidėjusiai oro taršai 
 

 

Po ilgos ir atšiaurios žiemos atšilus orams, ypač 

nevėjuotomis ir sausomis dienomis, daugelyje Lietuvos 

miestų kietųjų dalelių (KD10) koncentracijos paros 

vidurkis viršijo ribinę vertę. Didžiausią įtaką oro 

užterštumo padidėjimui turėjo nepalankios teršalų 

išsisklaidymui meteorologinės sąlygos. Be įprastų taršos 

šaltinių (pramonės, energetikos įmonių bei transporto 

taršos), didelę įtaką kietųjų dalelių koncentracijos 

padidėjimui galėjo turėti pavasario sezonui ypač būdingi 

taršos šaltiniai – keliamos dulkės nuo nešvarių gatvių ir 

žolės bei šiukšlių deginimas. Esant silpnam vėjui, teršalai, patenkantys į orą, neišsisklaido.  

 

Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. balandžio 23 d. duomenimis, artimiausiu laiku vyraus 

nepalankios teršalų sklaidos sąlygos, todėl kietųjų dalelių KD10 koncentracija išliks padidėjusi 

daugelyje didžiųjų šalies miestų. 

Gyventojams rekomenduojama stebėti situaciją. Oro monitoringo matavimų duomenis galima 

rasti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės http://gamta.lt nuorodoje oro monitoringo 

duomenys arba adresu http://stoteles.gamta.lt/. 

 

Priklausomai nuo kietųjų dalelių koncentracijos, jos gali sukelti kvėpavimo takų sudirginimo 

reiškinius, dėl ko gali paūmėti lėtinių kvėpavimo takų ligų (ypač bronchinės astmos, obstrukcinio 

bronchito ir kt.) eiga. Kuo mažesnis kietųjų dalelių skersmuo, tuo gilesnius kvėpavimo takus jos 

pasiekia ir ten nusėda. Didesnės dalelės sulaikomos viršutiniuose kvėpavimo takuose ir dažniausiai 

čiaudint ar kosint iš jų pašalinamos. Smulkesnės dalelės  nusėdusios gilesniuose kvėpavimo takuose 

gali išbūti nuo 2 savaičių iki 1 metų. Tokiu būdu susiformuoja palanki terpė išsivystyti lėtinei ligai. Be 

to, kietųjų dalelių savybė absorbuoti toksines medžiagas bei mikroorganizmus ir pernešti juos į 

gilesnius kvėpavimo takus, gali sąlygoti lėtinius apsinuodijimus, alergines organizmo reakcijas.  

 

Oro taršai jautriausios gyventojų grupės : 

- Kūdikiai, vaikai (ypač iki 5 metų amžiaus); 

- Nėščiosios; 

- Vyresnio amžiaus žmonės; 

- Asmenys, sergantys astma bei kitomis kvėpavimo bei kraujotakos sistemos ligomis; 

- Asmenys, paveikti kitomis toksinėmis medžiagomis, kurios sustiprina oro teršalų poveikį arba 

sąveikauja su oro teršalais; 

- Asmenys, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis ekonominėmis sąlygomis. 

 

Susidarius nepalankioms aplinkos oro sąlygoms gyventojams patartina: 

- Riboti darbinę veiklą ir fizinį aktyvumą lauke. Ikimokyklinėse įstaigose apriboti vaikų buvimą 

atvirame ore; 

- Neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų; 

- Sandariai uždaryti visas vėdinimo angas; 
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- Esant galimybei patalpų vėdinimui naudoti oro kondicionierius; 

- Važiuojant autotransporto priemonėmis sandariai uždaryti langus, įjungti vidinę oro 

cirkuliaciją; 

- Blogai pasijutus, kreiptis į gydytoją; 

- Būnant lauke, saugoti kvėpavimo takus, pridengiant juos respiratoriumi ar marlės kauke. 

Respiratorių ar medicininių kaukių galima nusipirkti vaistinėse, statybinių medžiagų parduotuvėse ar 

parduotuvėse, prekiaujančiose darbo apsaugos priemonėmis. Galima marlines kaukes pasigaminti 

patiems. 

 

 

Marlės kaukės gamyba. 

Marlės kaukė gaminama iš 50x100 cm dydžio marlės gabalo. Jo viduryje, 20x30 cm plote, 

paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnis. Neapdėti vata marlės kraštai per visą ilgį iš abiejų pusių 

užlenkiami ant vatos, o marlės galai (apie 30-35 cm) perkerpami per vidurį, kad iš kiekvieno galo 

pasidarytų po du raištelius. Jei nėra vatos, tokią kaukę galima pasidaryti vietoj vatos įklojant 4-6 

sluoksnių marlės gabalą (20-30 cm). Marlės kaukė pridedama prie veido taip, kad apatinis kraštas 

uždengtų smakro apačią, viršutinis –  siektų akių įdubas, o burna ir nosis būtų gerai uždengti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją parengė 

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras 

Tel. (8 5) 261 98 88 

Faks. (8 5) 231 4436 (darbo metu) 

         (8 5) 262 1962 (ne darbo metu) 

El.p.: essc_bud@sam.lt 

www.essc.sam.lt 
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