Saugios vasaros
patarimai

Vaikų saugumas mieste
Kasdien priminkite vaikui:
saugaus eismo taisykles - aptarkite gatvėje vykstančias situacijas, aiškinkite taisyklių
prasmę, aptarkite galimas nesaugaus elgesio pasėkmes;
●

saugaus elgesio kieme, mieste taisykles - neiti toli nuo savo namų, kiemo; nieko neimti
iš nepažįstamų žmonių, apeiti nepažįstamų paauglių susibūrimus, nevaikščioti vėlai
vakare, vengti negyvenamų vietų, griovių, dykynių, apleistų namų, tvartų, palėpių, rūsių;
neįeiti su nepažįstamais į liftą; nesėstis į svetimą automobilį, neatidarinėti
nepažįstamiems namų durų; nesigėdyti šauktis pagalbos lauke, transporte ar laiptinėje.
●

paaiškinkite vaikui, kad, jeigu nepažįstamas žmogus laiptinėje
ketina pernelyg arti prie jo prieiti, svarbu bėgti ne į savo butą, ne
į liftą ar laiptais aukštyn, o pasistengti išbėgti iš pastato. Gatvėje
saugiausios vietos bus bet kokios parduotuvės, vaistinės, grožio
salonai, bankai ar pan.
●

Vaikų saugumas namuose

Nepalikite mažo vaiko vieno namie, taip pat patalpoje, kur yra įjungtų elektros
prietaisų, užblokuokite elektros lizdus, venkite vaikų kontakto su dujine virykle ir
degtukais. Nepalikite pravirų kambarių ir balkonų langų, net jeigu langų rėmuose
yra įrengti tinklai nuo uodų.
●

Saugioje, mažiems vaikams neprieinamoje vietoje laikykite buitinę chemiją ir
vaistus.
●

Sekite, kad vaikas netaptų abejotinos ir pavojingos literatūros ar videoprodukcijos
naudotoju. Ribokite ir kontroliuokite vaiko naršymą ir bendravimą internete.
●

Vaikų saugumas
žaidimų aikštelėje ir
kieme
•

Pratinkite vaikus važinėti dviračiais, paspirtukais, riedučiais, skeitais su šalmais ir kelių bei
alkūnių apsauga. Aptarkite su vaikais saugaus važiavimo šiomis priemonėmis taisykles.
Dviračiai (ir kitos važiavimo priemonės) turi būti tvarkingi.

•

Siekite, kad vaikai išmoktų saugiai elgtis žaidimų aikštelėje. Išmokite vaikus stovėti ir žaisti
toliau nuo supynių, ant kurių kas nors supasi, ir eiti prie supynių tik iš šono.

•

Įvertinkite žaidimo aikštelėje įmontuotų įrenginių saugumą. Mokykite vaikus pačius prieš
lipant, besisupant, įvertinti savo saugumą.

•

Pasirūpinkite, kad vaikas, būdamas lauke, nepamestų raktų nuo buto ir telefono.

•

Įsitikinkite, kad vaikas mintinai moka 2-3 telefono numerius: tėvų ir kieno nors iš artimųjų.
Taip jis turęs galimybę susisiekti su jais, jeigu jo telefonas išsikraus, bus pamestas ar
pavogtas.

SAUGOKITE SAVE:
Išmokite plaukti ir vandenyje reikalingų saugos įgūdžių.
Niekada neplaukiokite vieni.
Visada paisykite saugos ženklų ir vėliavos įspėjimų.
Niekada neikite į vandenį pavartojęs alkoholio.
Išmokite, kaip ir kada naudotis gelbėjimosi liemene.
Plaukiokite tik gelbėtojų prižiūrimose vietose.
Besiruošiant vykti maudytis vandens telkinyje,
pasidomėkite orų prognoze ir vandens telkinio
sąlygomis.
Į seklų ar nepažįstamą vandens telkinį pradžioje visada
briskite, o ne šokite ar nerkite.

Saugumas prie
vandens telkinių

SAGOKITE KITUS:
Padėkite ir paskatinkite kitus, ypač vaikus, išmokti plaukti ir saugos vandenyje įgūdžių.
Plaukiokite tik gelbėtojų prižiūrimose vietose.
Paaiškinkite kitiems saugos vandenyje taisykles.
Visada nepertraukiamai ir iš arti stebėkite prižiūrimą vaiką, esantį vandenyje ar šalia vandens.
Naudokites gelbėjimosi liemene, ypač kartu su vaikais ar prastais plaukikais.
Išmokite, kaip suteikti pirmąją pagalbą ir gaivinimo pagrindų.
Išmokite saugių skęstančiųjų gelbėjimo būdų, nekeliančių pavojaus jums.
Paisykite saugos ženklų ir vėliavos įspėjimų.

Apsauga nuo kaitros
• Gerkite daug skysčių, ypač naudingas mineralizuotas
vanduo. Vandens po truputį gerkite visą dieną, venkite
saldintų gėrimų, skysčių su kofeinu, alkoholio.
• Venkite riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų.
Valgykite
daugiau
skystų
produktų,
lengvai
pasisavinamų liesesnių pieno produktų, vaisių ir
daržovių.

• Esant kaitrai ribokite fizinę veiklą lauke. Geriau darbus atlikti ryte ir vakare.
Pavojingiausias laikas lauke – nuo 11 iki 17 val. Venkite tiesioginių saulės spindulių
poveikio (ypač pavojinga užmigti saulės atokaitoje); dažniau būkite pavėsyje.
• Palaikykite namų aplinką vėsią. Langus, pro kuriuos patenka tiesioginiai saulės
spinduliai, uždarykite, atverkite tik vakare. Naudokite tamsios spalvos užuolaidas arba
metalines žaliuzes, jos sugeria šilumą. Dieną naudokite kuo mažiau elektrinių įrenginių,
dirbtinės šviesos, nes tai sukuria papildomo karščio. Patalpų garinimas, kambarinių gėlių
laikymas padeda atvėsinti kambarį. Esant patalpose, kur veikia ventiliatoriai ar oro
kondicionieriai, stebėkite, kad patalpos oro temperatūra nebūtų žemesnė nei 18
laipsnių.
• Nepalikite vaikų (ir gyvūnų) vienų automobiliuose. Automobiliai labai greitai įkaista,
todėl vaikus gali ištikti šilumos smūgis.

Apsauga nuo saulės
• Nebūkite atviroje saulėje, kai ji pavojingiausia, t. y. nuo 11 iki 17
valandos.
• Naudokite apsauginius kremus, losjonus. Pasirinkite juos pagal
savo odos tipą ir apsaugos nuo saulės faktorių. Žmonės, kurių oda
šviesi ir linkusi greitai nudegti, turėtų rinktis stipresnę apsaugą nuo
saulės suteikiančius kremus. Apsaugine priemone išsitepkite prieš
eidami į lauką, o paplūdimyje tepkitės periodiškai ir po kiekvienų
maudynių.
• Nešiokite galvos dangalus, pasinaudokite skiečiais, dėvėkite šviesius
medvilninius drabužius, dengiančius rankas ir kojas.
• Nepamirškite akinių nuo saulės, kurių stiklai filtruoja saulės spindulius.
• Jeigu deginatės saulėje, tai darykite pamažu ilgindami buvimo atokaitoje trukmę.
Atminkite, kad naudojant kremą nuo saulės oda gal ir nenudega, tačiau jis
neapsaugo nuo saulės sukeliamų ligų.

Pirmoji pagalba ištikus saulės
ar šilumos sukeltam
išsekimui ar smūgiui
• Kūno perkaitimas gali pasireikšti dideliu prakaitavimu, galvos skausmu, odos
blyškumu, silpnumu, svaiguliu, pykinimu, vėmimu, padažnėjusiu kvėpavimu ir pulsu,
mėšlungiu;
• Šilumos smūgio požymiai: odos paraudimas ir karščiavimas (oda neprakaituoja),
stiprus dažnas pulsas ir kvėpavimas, troškulys, spiegimas ausyse, galvos skausmas ir
svaigimas, sumišimas, sąmonės praradimas.
Pirmoji pagalba:
• Padėkite nukentėjusiajam patekti į vėsią vietą ar padarykite pavėsį,
• Patogiai paguldykite, nurenkite ar atlaisvinkite drabužius, nuaukite batus;
• Vėsinkite, vėdinkite, apklokite nukentėjusįjį šaltu vandeniu sudrėkintais dangalais, (juos
dažnai iš naujo drėkinant);
• Jeigu nukentėjusysis sąmoningas – duokite vėsaus vandens. Neleiskite gerti pernelyg greitai!
• Jeigu žmogui įvyko saulės ar šilumos smūgis, jis be sąmonės ar jo būklė negerėja –
paguldykite ant šono ir kvieskite greitąją pagalbą.

Vabzdžių įgėlimas
• Geliantys vabzdžiai ypač pavojingi jų
įkandimui alergiškiems žmonėms. Esant sunkiai
alerginei reakcijai (anafilaksijai) pasireiškia
dusulys, veido, kaklo tinimas, dilgėlinis viso
kūno bėrimas, sunkėja kvėpavimas; kritiškai
krentant kraujospūdžiui išsivysto mirtinai
pavojingas anafilaksinis šokas.
• Įgėlus į burną ar ryklę žmogus gali uždusti.

• Įgėlus bitei, svarbu kuo greičiau pašalinti geluonį,
geriausia nubraukti jį banko kortele ar bukąja peilio
geležtės dalimi.
• Numaukite nuo sužeistos rankos apyrankes, žiedus.
• Ant pažeistos vietos mažiausiai 10 min laikykite šaltą
kompresą. Duokite išgerti antihistamininių vaistų.
• Jeigu nukentėjusysis žmogus turi su savimi automatinį
adrenalino švirkštą, padėkite jam susišvirkšti vaistą į
šlaunies ar peties raumenis.
• Pasireiškiant anafilaksijos simptomams kvieskite greitąją
pagalbą.

• Uodams ir kitiems kraujasiurbiams atbaidyti naudojamos priemonės neapsaugo nuo bičių ir vapsvų.
Natūraliais repelentais gali būti citrinžolės ar levandų eterinis aliejus.
• Gamtoje nepatartina kvėpintis stiprų, ypač gelių kvapą skleidžiančiais kvėpalais.
• Gėrimus gerkite tik iš tokios taros, kad matytumėte, jog į gėrimą nepateko vabzdys; nepastebėję galite jį
praryti.
• Venkite valgyti atvirose vietose, ypač vaisius, ledus — jie privilioja vabzdžius.
• Nerekomenduojama vaikščioti basomis po žydinčias pievas. Labai daug vapsvų būna po vaismedžiais ant
žemės prikritusiuose vaisiuose.
• Venkite gausiai žydinčių gėlynų, medžių, krūmų, neikite prie avilių, vapsvų, širšių lizdų.

Erkės
• Lietuvoje pagrindinės erkių platinamos ligos yra
Laimo liga ir erkinis encefalitas.
• Erkės paplitusios miškuose, parkuose. Savo aukų
laukia aukštesnėje žolėje, krūmuose (iki 1,5 m
aukščio).
• Erkės dažniausiai įsisiurbia pakinkliuose, vidinėje
šlaunų pusėje, ant kaklo, galvos plaukuotoje dalyje.

• Aptikus erkę reikia ją kuo greičiau ištraukti.
• Pasistenkite nespausti erkės kūnelio ir netepkite
jo riebalais.
• Pincetu, specialiu įrankiu ar pirštais pamėginkite
sučiupti erkę kaip galima arčiau jos galvos.
Pašalinkite ją truktelėdami atgal, nesukiokite nei į
kairę, nei į dešinę.
• Ištraukę erkę, apiplaukite žaizdelę vandeniu su
muilu ar dezinfekuokite. Pažymėkite kalendoriuje
erkės ištraukimo dieną ir mėnesį stebėkite savo
savijautą. Jeigu erkės įkandimo vietoje atsiranda
paraudimas, blogai jaučiatės, nedelsdami kreipkitės
į gydytoją.

• Einant į gamtą dėvėkite šviesesnius uždarus drabužius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes, kurias
svarbu susikišti į puskojines.
• Būnant gamtoje patartina dažnai apžiūrėti save ir bendrakeleivius. Aptiktas erkes sunaikinti.

• Grįžus vilkėtus rūbus reikėtų pakabinti negyvenamoje patalpoje ar saulėtoje vietoje.
• Kadangi specifinio erkinio encefalito gydymo nėra, apsisaugoti nuo šios ligos ir jos pasekmių
galima skiepijantis.

Nuodingi augalai
• Nuodingi augalai gali sukelti
įvairių negalavimų – nuo
vietinio dirginimo, cheminio
nudegimo iki viso organizmo
reakcijos, kuri gali pasireikšti
pykinimu, vėmimu, širdies
veiklos sutrikimu.
• Kiekvieno augalo poveikis
skirtingas; ne visos augalo
dalys yra vienodai pavojingos.

Pirmoji pagalba suvalgius nuodingą augalą
Jei tinsta ir peršti burnos gleivinė, duoti palaikyti
burnoje ledo gabaliukų arba duoti atsigerti šalto
vandens. Kreipkitės į gydymo įstaigą, kartu
pasiimkite apsinuodijimą sukėlusį augalą arba jo
dalį. Be gydytojo nurodymo nevartoti jokių
medikamentų, nesiimti medicininių procedūrų.
Pirmoji pagalba prisilietus prie nuodingų augalų
Pasitraukti nuo alergiją sukeliančio augalo.
Pažeistą vietą nuplauti šaltu vandeniu ir kuo
skubiau kreiptis į gydymo įstaigą, ypač jei
nukentėjusysis pradeda dusti arba smarkiai tinsta
kūnas.

• Išmokite atpažinti nuodingus augalus ir venkite susidūrimo su šiais augalais. Kai kurių Lietuvoje augančių
nuodingų augalų aprašymus surasite pagal nuorodą:
• http://www.apsinuodijau.lt/apie/pagal-medziaga/nuodingi-augalai/
• Nelieskite ir neragaukite nepažįstamų augalų, neskinkite jų ir neneškite namo.
• Atminkite, kad ne visos augalo dalys yra valgomos.
• Apželdindami savo sodus ir kiemus pasidomėkite, ar pasirinkti augalai nėra nuodingi. Jei jau nusprendėte
patikusį nuodingą augalą įsigyti, sodinkite ten, kur jo negalėtų pasiekti nei naminiai gyvūnai, nei vaikai. Geriausia
tokius augalus aptverti tvorele.
• Skindami, persodindami ar naikindami nuodinguosius augalus, apsivilkite drabužius ilgomis rankovėmis,
apsiaukite guminius batus, apsimaukite pirštines.
• Išvykoje į gamtą dėvėkite ilgas kelnes ir marškinius ilgomis rankovėmis.

Maisto sauga vasarą
• Maisto produktų laikymas
Greitai gendančius maisto
produktus būtina laikyti tinkamoje temperatūroje, pageidautina
nešiojamuose šaldymo įrenginiuose ar specialiose maisto
gabenimo talpose su ledo pakuotėmis, kuriuos reikia padėti kuo
vėsesnėse vietose. Šaldymo įrenginiai turi būti išvalyti, švarūs.
• Kryžminė tarša
Termiškai neapdoroti pusgaminiai (ypač žalia paukštiena) neturi liestis su jau
pagamintais, paruoštais valgyti produktais ar patiekalais. Pusgaminiams ir patiekalams pjaustyti būtina
naudoti atskirus peilius bei lenteles, plauti įrankius ir priemones prieš ir po jų panaudojimo.
• Maisto ruošimo temperatūra Privalu įsitikinti, ar termiškai apdorojamas maistas yra pakankamai
iškepęs. Pvz. ant žarijų kepama mėsa gali greitai apskrusti, bet viduje būti neiškepusi. Todėl prieš
vartojant reikia perpjauti ir įsitikinti, ar mėsa tolygiai iškepusi. Rekomenduojama turėti specialų
termometrą, kuriuo pamatuoti kepinių vidaus temperatūrą (ji turi būti ne žemesnė kaip +75 ºC,
išskyrus specialiai ruošiamus ne visai iškepusius gaminius).
• Vanduo ir žaliavos Vandenį maisto gamybai reikia naudoti tik kokybišką, rinktis šviežius produktus
ir geras žaliavas iš patikimų tiekėjų. Vaisius ir daržoves būtina gerai nuplauti. Negalima naudoti
produktų, kurių tinkamumo vartoti laikas pasibaigęs.
• Higiena Gaminantys maistą privalo plauti rankas vandeniu su muilu prieš valgio ruošimą ir po jo,
plauti ir valyti visus maisto gaminimui naudojamus paviršius bei įrankius.
• Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad įsigijus nekokybiškų maisto produktų ar
apsinuodijus, galima pranešti visą parą veikiančiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403.

