NAUJIENLAIŠKIS
LAPKRIČIO NR. 50

Paskutinį rudens mėnesį kviečiame skaityti sveikatos specialistų
parengtą naujienlaiškį, kuriame rasite daug naudingos informacijos
įvairiomis sveikatos temomis ir patarimų, kaip gyventi sveikiau.

AKTUALIJOS

SVEIKATA

RECEPTAI

RENGINIAI
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PROJEKTO „EDDIS“ SEMINARAS
Spalio 14 d. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure įvyko baigiamasis programos „Erasmus+“ tarptautinio projekto „Skaitmeninė lytiškumo
ugdymo programa vidurinėse mokyklose“ (akronimas – EDDIS) renginys,
skirtas pasiektiems rezultatams pristatyti. Renginyje dalyvavo Klaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Klaipėdos universiteto ir ugdymo įstaigų atstovai.
Projekto tikslas – gilinti mokinių (13–16 m.)
žinias lytinės sveikatos srityje bei atnaujinti lytinio ugdymo metodus. Bendradarbiaujant su
mokiniais, mokytojais, lytinio švietimo ekspertais bei akademine bendruomene iš keturių
Europos šalių (Suomijos, Graikijos, Portugalijos ir Lietuvos), buvo sukurta elektroninė platforma, skirta mokinių lytiškumo ugdymui. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Suomijos
nacionalinis sveikatos ir gerovės institutas pripažįsta, kad vaikai ir jaunimas turi būti įtraukti į lytinio švietimo metodikos kūrimą. EDDIS
projektas siūlo šiuolaikišką lytiniam ugdymui
skirtą interaktyvią priemonę – elektroninę
mokymosi platformą. Įvairiose Europos šalyse lytinio švietimo programos yra skirtingos,
todėl siekiama kurti mokinių poreikius atitinkančią unifikuotą mokymosi platformą.

Sukurta elektronine lytiškumo platforma gali naudotis visi norintys, paspaudę šią internetinės svetainės nuorodą: https://eddis.turkuamk.fi/lt/
pagrindinis-puslapis/. Mokiniai ras užduočių, skirtų suprasti, kas yra tinkamas ar netinkamas lytinis elgesys, lytinė tapatybė, gaus informacijos apie
orientacijų įvairovę, įgis supratimą apie savo kūno neliečiamumą ir savarankiškumą. Tikimasi, kad ši platforma bus puiki priemonė mokant vaikus apie
lytiškumą.
Projektas finansuojamas iš ES programos „Erasmus+“.
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„Gyvenimas nenumatė padaryti iš mūsų tobulybės. Tobulybių vieta muziejuje.“ Erichas Marija Remarkas

LAPKRIČIO 21 D. – PASAULINĖ DIENA ŽUVUSIEMS EISMO ĮVYKIUOSE ATMINTI
Kiekvienais metais lapkričio trečiąjį sekmadienį minima Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti. Šiais metais ši diena – lapkričio 21-oji.
Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti pradėta minėti nuo 2005 metų, jos iniciatorės – Jungtinių
Tautų Organizacija ir Pasaulio sveikatos organizacija.
Buvo priimta rezoliucija, kuria kreiptasi į šalių vyriausybes, kad kiekvienais metais lapkričio trečiasis sekmadienis būtų skirtas žuvusiems eismo įvykiuose paminėti.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, pasaulyje kiekvienais metais eismo įvykiuose žūsta daugiau
nei 1 mln. žmonių, 50 mln. sužeidžiama, daugelis jų lieka neįgalūs, kas parą netenkama daugiau nei po 3 tūkst.
žmonių.
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Todėl norima priminti:
• Rodykite tinkamą pavyzdį vaikams: per važiuojamąją
kelio dalį eikite pėsčiųjų perėja, paisykite šviesoforo
signalų, stebėkite eismo aplinką ir klausykitės, eidami neužsiimkite pašaliniais darbais, pvz., nekalbėkite
mobiliuoju telefonu, nerašykite žinučių.
• Priminkite vaikui, kad negalima eiti per gatvę ar kelią
nei pro autobuso galą, nei pro priekį, nes autobusas
užstoja kelią ir nematyti kitų transporto priemonių.
Būtina palaukti, kol autobusas nuvažiuos.
• Nepalikite vaikų be priežiūros arti kelio (gatvės).
• Nueikite su vaiku iki mokyklos, paaiškinkite, kokiu
keliu eiti saugiausia, kur saugiausia pereiti gatvę.
• Eidami per kelią su vaiku, laikykite jį už rankos.
• Tamsiuoju paros metu naudokite atšvaitus ar kitus

•
•
•
•

šviesą atspindinčius elementus (vaikui atšvaitą prisekite matomoje vietoje prie drabužių, kuprinės).
Įsėdę į automobilį, užsisekite saugos diržus.
Žemesnius kaip 135 cm ūgio vaikus automobiliu vežkite tik specialiose jų ūgiui ir svoriui pritaikytose sėdynėse (kėdutėse).
Būkite ypač atidūs artėdami prie pėsčiųjų perėjų,
sankryžų, vietų, kur ribotas kelio matomumas.
Būkite ypač atidūs artėdami prie mokyklinių autobusų ir autobusų su vaikų vežimo ženklais sustojimo
vietų bei važiuodami pro mokymo įstaigas.

Kelininkai primena, kad ypač tamsiuoju paros metu pėstieji į kelią turėtų išeiti su atšvaitais, o vairuotojai rinktis
saugų greitį.

„Geras įprotis privalo pašalinti tai, ką įdiegė blogas.“ Seneka

Atmintinė, kaip taisyklingai naudoti atšvaitą:
•
•

•
•

•

•

•
•

Pėstieji, eidami ne užmiestyje, atšvaitą turi pritvirtinti taip, kad jis būtų matomas ir automobilių žibintai galėtų jį apšviesti.
Užmiestyje pėstieji privalo eiti prieš automobilių judėjimo kryptį, t. y. kaire
kelio puse. Einant užmiestyje, atšvaitas turi būti pritvirtintas dešinėje pusėje
taip, kad automobilių žibintai jį apšviestų.
Pėstieji, eidami keliu tamsoje, taip pat gali neštis šviečiantį žibintą ar vilkėti
liemenę su šviesą atspindinčiomis juostomis.
Dviračių ir paspirtukų vairuotojai, važiuodami važiuojamąja dalimi, turi judėti
pagal automobilių važiavimo kryptį (dešine puse), todėl atšvaitas turi būti pritvirtintas kairėje pusėje taip, kad automobilių žibintai juos apšviestų.
Dviratininkams ir paspirtukininkams reikia pasirūpinti, kad jų transporto priemonė turėtų baltą žibintą priekyje, raudoną gale ir oranžinius atšvaitus, pritvirtintus prie stipinų. Pats eismo dalyvis turi vilkėti ryškiaspalvę liemenę su
šviesą atspindinčiais elementais.
Automobilio vairuotojas, sustojęs tamsiu paros metu neapšviestame kelyje ir
išlipęs iš transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą
atspindinčiais elementais.
Juostinį atšvaitą reikia uždėti ant rankos aukščiau riešo ar ant kojos blauzdos.
Pakabinamą atšvaitą, perverta virvele ar grandinėle, reikia prisegti prie drabužių dešinėje pusėje, kad jis laisvai švytuotų suaugusio žmogaus kelių
aukštyje (t. y. automobilio žibintų aukštyje).

Lietuvos policija kviečia visus eismo dalyvius nelikti abejingus nei savo, nei kitų
saugumui kelyje, gerbti ir saugoti vieniems kitus, kad būtų išvengta beprasmių
žūčių.
BŪKIME MATOMI IR SAUGŪS KELYJE
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„Citatos
tekstas“ Citatos
autorius
„Didelių darbų sėkmė dažnai priklauso
nuo smulkmenų.“
Titas
Livijus

EUROPOS SUPRATIMO APIE ANTIBIOTIKUS DIENA
Europos supratimo apie antimikrobines medžiagas diena yra kasmetė Europos visuomenės sveikatos iniciatyva, minima lapkričio 18 d.
Šios dienos tikslas – informuoti visuomenę apie atsparumo antibiotikams grėsmę sveikatai ir pabrėžti
racionalaus antibiotikų vartojimo svarbą.
MITAI IR FAKTAI
TIESA – antibiotikus gali skirti tik Jus
apžiūrėjęs gydytojas.
Daugelis peršalimo ligų gali sukelti tuos pačius
simptomus, tačiau jų gydymas gali skirtis, tad tik Jus
apžiūrėjęs gydytojas gali nustatyti, ar šį kartą esamiems simptomais mažinti reikia skirti antibiotikų.
•
Niekada nemėginkite įsigyti antibiotikų be
recepto.
•
Niekada nekaupkite antibiotikų vėlesniam
gydymui.
•
Jokiais atvejais nevartokite po ankstesnio gydymo likusių antibiotikų.
•
Niekada nesidalykite antibiotikų likučiais su kitais žmonėmis.
MITAS – antibiotikai malšina skausmą ir gali
išgydyti visas ligas.
Antibiotikai neveikia kaip skausmą malšinantys ir negali palengvinti galvos ar kitų kūno dalių skausmo
bei sumažinti karščiavimo.
•
Antibiotikai veiksmingi kovojant tik su bakterinės kilmės infekcijomis ir negali padėti išgydyti
infekcijų, kurias sukelia virusai, pvz., slogos ar
gripo.
•
Iki 80 % peršalimo ligų yra virusinės kilmės, taigi
vartodami antibiotikus geriau nepasijusite.
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TIESA – be reikalo vartojami antibiotikai
nepadės greičiau pasveikti ir gali sukelti
šalutinių reiškinių.
Nuo peršalimo ar gripo vartojami antibiotikai neduos
Jums jokios naudos, nes jie tiesiog neveikia virusinių
infekcijų. Be to, antibiotikai gali sukelti nemalonius
šalutinius reiškinius, pvz., viduriavimą, pykinimą arba
bėrimą.
TIESA – reikia skirti sau laiko pasveikti.
Susirgus, ypač kai tam tikri simptomai pasireiškia pirmą kartą, gali būti nelengva. Taip pat tinkamu laiku
apsilankyti pas gydytoją gali būti sunku. Žinant, kaip
kontroliuoti pasireiškiančius simptomus, Jums gali
būti lengviau kovoti su pasireiškusia liga. Sužinokite,
kaip galite pasirūpinti savimi nevartodami antibiotikų.
Atkreipkite dėmesį, kad sergant dauguma peršalimo
ligų ligonio būklė pagerėja po dviejų savaičių.
TIESA – COVID-19 liga nėra gydoma
antibiotikais.
•
COVID-19 liga nėra gydoma antibiotikais.
•
Netinkamas antibiotikų vartojimas per COVID-19
pandemiją gali sukelti spartesnį antimikrobinio
atsparumo atsiradimą ir plitimą.
•
COVID-19 ligą sukelia virusai, o ne bakterijos,
todėl antibiotikai neturėtų būti naudojami virusinių infekcijų prevencijai ar gydymui, nebent yra
bakterinės infekcijos indikacijų, kurias nustato
gydytojai.

„Mums džiaugsmą dovanoja ne aplinka, o mūsų požiūris į aplinką.“ F. de Larošfuko

MINIMA EUROPOS ŽIV IR HEPATITŲ TESTAVIMO SAVAITĖ
Europos ŽIV ir hepatitų testavimo savaitė minima
lapkričio 20–27 d., jos metu kviečiami įvairių sričių specialistai ir bendruomenė dalyvauti veiklose, didinančiose visuomenės informuotumą apie ŽIV ir hepatitus.
Visoje Europoje testavimo savaitės iniciatyvos vyksta du
kartus per metus (pavasarį ir rudenį) ir jomis siekiama suvienyti pajėgas bendram tikslui – visuomenės informuotumo didinimui ir tyrimų plėtrai.
ŽIV infekcija kelis metus ar net dešimtmečius turi besimptomę ligos eigą, todėl žmonės nejaučia jokių požymių
ir nežino, kad yra užsikrėtę, tačiau liga progresuoja. Be to,
tokie žmonės gali užkrėsti kitus patys to net neįtardami.
Jei ŽIV infekcija nustatoma laiku, iš karto skiriamas nemokamas gydymas, kuris stabdo ŽIV ligos progresavimą bei
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pagerina gyvenimo kokybę.
Naujausios Jungtinių Tautų AIDS programos (UNAIDS)
ataskaitos duomenimis, pasaulyje 81 proc. ŽIV užsikrėtusių
asmenų žino, kad yra užsikrėtę šia infekcija. Lietuvoje šis
rodiklis siekia 83 procentus.
Labiau užsikrėsti ŽIV rizikuoja tie, kurie turi atsitiktinių lytinių partnerių, nesaugių lytinių santykių, vartoja narkotikus.
Pasitikrinti dėl ŽIV ir hepatitų pirmiausia rekomenduojama: jei kosulys tęsiasi ilgiau kaip mėnesį; dažnai
(daugiau kaip 2 k. per metus) sergate plaučių uždegimu,
bronchitu, gerklės, ausų ir kitais uždegimais; jei karščiuojate ilgiau kaip mėnesį; jei viduriuojate ilgiau kaip mėnesį; be
priežasties netekote daug svorio (daugiau kaip 10 proc.);
jei nuolat jaučiate nuovargį ir silpnumą; naktimis gausiai
prakaituojate; susirgus tuberkulioze; padidėjus kaklo, pa-

žastų ar kirkšnies limfmazgiams; jei sergate lytinių organų,
burnos, stemplės ar gerklės kandidoze; jei turite burnos ir
genitalijų opų, neišnykstančių ilgiau kaip 1 mėn.
Rekomenduojama pasitikrinti dėl virusinių hepatitų B
ir C: jei Jums buvo perpiltas kraujas / kraujo produktai iki
1993 metų; jei buvo atliktos chirurginės operacijos (taip pat
Cezario pjūvis) arba invazinės procedūros; jei dėl neaiškių
priežasčių padidėję kepenų fermentai (ALT, AST); hemodializuojamiems pacientams; sergantiems hemofilija ir kitomis kraujo ligomis; organų ir kraujo donorams; asmenims
po organų transplantacijos; medicinos įstaigų darbuotojams; vaikams, kurių motinos nėštumo ir gimdymo metu
sirgo hepatitu; jei šeimos nariui diagnozuotas hepatitas;
nėščiosioms; nors kartą vartojusiems švirkščiamuosius
narkotikus.

„Citatos tekstas“
Citatos
autorius
„Verčiau tobulai padaryti dalelę darbo, negu prastai dešimteriopai
daugiau.“
Aristotelis

LAPKRIČIO 8-OJI – EUROPOS SVEIKOS
MITYBOS DIENA

Kokie yra sveikos mitybos įpročiai, galite perskaityti čia.

PATIKRINKITE SAVO ŽINIAS APIE SVEIKĄ
MITYBĄ!
1. Kokia yra rekomenduojama druskos norma per
parą?
a) 7 g
b) 9 g
c) 5 g
2. Kokie produktai yra žymimi „Rakto skylutės“
simboliu?
a) Ekologiški produktai
b) Sveikatai palankūs produktai
c) Vengtini maisto produktai
3. Kiek kartų per dieną rekomenduojama valgyti
daržoves?
a) Kiekvieno valgio metu
b) Du kartus
c) Vieną kartą
4. Kuo mums naudingos maistinės skaidulos?
a) Palaiko normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, mažina padidėjusį gliukozės kiekį
b) Greitina žarnyno judesius, apsaugo nuo vidurių
užkietėjimo
c) Abu atsakymai teisingai
5. Kokie maisto produktai yra sveikos mitybos
pagrindas?
a) Augaliniai produktai
b) Mėsos gaminiai
c) Pieno produktai

Atsakymai:
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1.c; 2.b; 3.a; 4.c; 5.a.

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure dirbantys mitybos specialistai vis dažniau iš
pačių žmonių išgirsta įvairių paaiškinimų, kodėl
sunku laikytis sveikos mitybos. Dažnai girdime,
jog tam turi įtakos greitėjantis gyvenimo tempas ar laiko stoka, kitiems sveika mityba atrodo
tarsi sudėtingas ar net neįmanomas uždavinys.
Tačiau pirmiausiai viskas priklauso nuo mūsų
požiūrio. Keisdami savo gyvensenos įpročius
turime suprasti, kad viskas turi vykti palengva.
Nėra nei vienos stebuklingos dietos ar tabletės,
kuri pakeistų mūsų mitybos įpročius, sumažintų mūsų kūno masę, todėl normalu, jog visiems
pokyčiams išryškėti reikia ir laiko. Labai svarbu
negraužti savęs, jeigu nukrypote nuo sveikos
mitybos gairių ir suvalgėte šokolado, saldainių
ar kitų skanėstų. Leiskite sau priimti tai, o kitą
dieną tiesiog skanėstus padėkite į šalį. Pastebime, kad graužatis dažnai kelia nusivylimą, o
taip pat turi įtakos ir mūsų motyvacijai tęsti toliau savo sveikos mitybos įpročius.

„Norint prieiti tikslą, pirmiausia reikia eiti.“ Onorė de Balzakas

KODĖL VAIKAI MELUOJA?
Vaikai gali meluoti dėl daugelio priežasčių.
•

•

•
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Viena jų – naujos idėjos atradimas ir noras ją išbandyti. Vaikai nori sužinoti, kas
nutiks, jei sakys netiesą.
Vaikai tiesiog naudoja savo vaizduotę pasakodami įvairias istorijas. Kartais vaikai
savo fantazijas pateikia kaip tiesą, kadangi jiems vis dar sunku atskirti realybę
nuo fantazijos.
Vaikai nori išvengti pasekmių ir bausmių. Tyrimai rodo, kad griežta disciplina iš
tiesų paverčia vaikus gerais melagiais. Jei Jūsų vaikas bijo Jūsų reakcijos, jis bus

S V E I K ATA

•
•

•

labiau linkęs meluoti.
Vaikai meluoja, siekdami įgauti daugiau kontrolės. Vaikai gali meluoti, norėdami
labiau kontroliuoti situaciją ir siekdami Jūsų palankumo.
Kita melo kategorija — gyrimasis ir perdėtas tiesos pagražinimas. Vaikai nori pritapti ir atrodyti šaunūs. Tokie melai dažnai naudojami užmaskuoti mažos savivertės jausmą.
Vaikai taip pat gali akivaizdžiai meluoti, žinodami, kad Jūs žinote tiesą, ir norėdami atkreipti Jūsų dėmesį.

„Humoras – didi jėga. Niekas taip nesuartina žmonių kaip smagus, nekandus juokas.“ L. Tostojus

PLOKŠČIAPĖDYSTĖS ĮTAKA VAIKO SVEIKATAI
Judėjimas yra sveiko vaiko gyvybinis poreikis. Pastaruoju metu daugėja vaikų, turinčių atramos ir judėjimo aparato
deformacijas, kurių didžiausia dalis įgimta arba įgyta dėl neteisingos gyvensenos. Siekiant, kad įgimti iškrypimai neprogresuotų, reikia anksti juos diagnozuoti ir ortopediškai gydyti.
Lemiamas vaidmuo tenka profilaktinėms
priemonėms.
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai, siekdami įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius, teikia
plokščiapėdystės profilaktinę pagalbą vaikams, lankantiems bendrojo ugdymo įstaigas. Bendrieji sveikatingumo
programos ugdymo tikslai natūraliai integruojami į vaikų
veiklas. Plokščiapėdystės profilaktinės priemonės yra taikomos vaikų veikloje grupėse, sportinėje veikloje salėje,
lauke. Veiklose taikomi žaidybiniai metodai – kuriamos
žaidybinės situacijos, siužetas. Taikant žaidybinį metodą vaikai savarankiškėja, veikla kelia malonius išgyvenimus. Siužetai ir žaidimai pagyvinami muzikiniais intarpais,
improvizacijomis.
Ypač svarbu sistemingai stiprinti pėdų, blauzdų raumenis ir raiščius. Koreguojantys pratimai atliekami stovint, sėdint, gulint, einant. Jų skaičius priklauso nuo vaikų amžiaus,
sveikatos būklės ir fizinio parengimo. Visuomenės sveikatos
specialistas naudoja įvairias korekcines priemones: takelius, skareles, kamuoliukus, įvairias nelygias platformas.
Grūdinimasis
Pati populiariausia priemonė yra vaikščiojimas basomis.
Tėvai ir pedagogai, gerai žinodami vaikščiojimo basomis
reikšmę vaiko nervų sistemai ir visam organizmui, neturėtų
praleisti progos ir sudaryti vaikams sąlygas pavaikščioti ar
pabėgioti basomis.
Tinkama avalynė
Tėvams rekomenduojama itin atsakingai rinkti vaikams
avalynę. Vaikai turi avėti patogią, kojos dydį ir pilnumą atitinkančią avalynę. Batai turi būti geros kokybės, iš natūralių
medžiagų. Kuo kokybiškesnė oda, tuo ji tampresnė, geriau
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prisitaiko prie kojos, neleidžia jai perkaisti ar sušalti. Batai
turėtų būti saugūs, aukštu, kietu užkulniu (virš kulkšnies,
kad prilaikytų pėdą). Rekomenduojama pirkti batus, kurie
turi specialiai išformuotą padą, kuris išlaiko pėdą taisyklingoje fiziologinėje padėtyje, plačia nosele, nevaržančia kojų
pirštukų ir visos pėdutės judesių, reikšmingų taisyklingam
pėdos kaulų ir raumenų vystymuisi. Nustačius plokščiapėdystę, siūloma nešioti specialų batų įdėklą – supinatorių.
Rekomendacijos pedagogams
•
Ikimokyklinėse įstaigose sudaryti vaiko plokščiapėdystės profilaktikai palankią aplinką.
•
Formuoti tėvų požiūrį į savo vaikų sveikatą.
•
Tėvams suteikti reikalingą paramą (literatūra, pokalbiai, konsultacijos, praktinės veiklos stebėjimas ir kt.),
kuri padėtų suprasti vaikų sveikatos problemas ir jų
sprendimo būdus.
•
Informuoti tėvus apie užfiksuotas vaikų atramos ir judėjimo aparato deformacijas.
•
Rekomenduoti korekcines mankštas kaip vieną iš svarbių vaiko fizinio pajėgumo ir sveikatingumo priemonių.
•
Visose veiklose skirti pakankamai dėmesio laikysenos
korekcijai.
Visą šį darbą dirbti subtiliai, neakcentuojant, kad vaikams
nesusiformuotų nevisavertiškumo jausmas.
Sistemingos bendro pobūdžio fizinio ugdymo bei sportinės veiklos, specialūs koreguojamieji pratimai, plokščiapėdystės profilaktinių priemonių integravimas įvairiose
veiklose yra pagrindiniai komponentai gydant plokščiapėdystę. Tai sudaro sąlygas visiškai arba iš dalies pašalinti pėdos deformaciją ar bent ją stabilizuoti. Bendros pedagogų,
sveikatos specialistų ir tėvų pastangos gali padėti išvengti
plokščiapėdystės.

„Tikslas yra ne būti geresniam už kitą, bet būti geresniam už„Citatos
ankstesnį
tekstas“
save.“ Dalai
CitatosLama
autorius
XIV

ALGORITMAI

Kaip elgtis, jei

SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIUOJU
UGDYMO ĮSTAIGOJE TURĖJO VAIKAS,

Kaip elgtis, jei

SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIUOJU
UGDYMO ĮSTAIGOJE TURĖJO VAIKAS,

besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio
ugdymo programą
Užfiksuojamas kontaktas
tarp vaiko ir COVID-19 liga
sergančio asmens

besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio,
ugdymo programą
Užfiksuojamas kontaktas
tarp vaiko ir COVID-19 liga
sergančio asmens

Jei vaikas nėra pasiskiepijęs
arba persirgęs COVID-19 liga

Jei vaikas yra pasiskiepijęs
arba persirgęs COVID-19 liga

IZOLIACIJA NETAIKOMA,
rekomenduojama testuotis*

REKOMENDUOJAMA

Ne mažiau kaip 10 dienų
stebėti vaiko sveikatos būklę

Pasireiškus simptomams, vaikai
turi nedelsiant izoliuotis,
registruotis tyrimui per 1808 ir
kreiptis į savo šeimos gydytoją.
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IZOLIACIJA IR
TESTAVIMAS NETAIKOMI

Testui registruojamasi
www.1808.lt arba tel. 1808
arba testuojamasi kartu su
kitais vaikais ugdymo įstaigoje

Jei teigiamas

Kreipiasi į šeimos
gydytoją ir izoliuojasi

Jei
nesitestuoja

Jei
testuojasi

IZOLIACIJA
Jei daro PGR
tyrimą po 7 d.

Jei neigiamas

Apie gautą neigiamą
tyrimo atsakymą
pranešama NVSC

NVSC atsakymo laukti
nereikia. Izoliaciją
galima nutraukti.**

Izoliacija
netaikoma***

Jei nesidaro PGR
tyrimo po 7 d.

PRIVALOMA
izoliuotis 10 d.

*Išskyrus vaikus, kurie COVID-19
liga persirgo mažiau ne prieš 90 dienų.
**Jei vaikui nepasireiškia ūmios
viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai.
***Sąlytį turėję mokiniai, dalyvaujantys ugdymo procese, kuriems taikomas
testavimo algoritmas, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju
COVID-19 liga dienos turi nedalyvauti neformaliojo švietimo ar kitose
veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokiems
asmenims nerekomenduojama dalyvauti renginiuose, kitose žmonių
susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais
bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie mokiniai turi
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus
atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos priemonių.

„Jei jums nepatinka oras, palaukite
„Citatos tekstas“
truputį.“ Citatos
Markasautorius
Tvenas

Kaip elgtis, jei

SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIUOJU
TURĖJO VAKCINUOTAS ARBA PERSIRGĘS
ugdymo įstaigos darbuotojas
1.

COVID-19 liga persirgęs ar pasiskiepijęs asmuo turi
didelės rizikos sąlytį su COVID-19 virusu
užsikrėtusiu asmenimi.

2.

PASISKIEPIJUSIAM AR COVID-19 LIGA
PERSIRGUSIAM ASMENIUI IZOLIUOTIS NEREIKIA.

Vis dėlto, dirbantiems asmenis rekomenduojama tik nuvykti į
darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu.
Negalima dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo
vietose. Privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų
COVID-19 ligos prevencijos priemonių.

3.

REKOMENDUOJAMA NE ANKSČIAU KAIP 3 DIENĄ
PO TURĖTO KONTAKTO ATLIKTI PGR TYRIMĄ ARBA
GREITĄJĮ ANTIGENO TESTĄ.

Tyrimui užsiregistruoti galima www.1808.lt, pasirenkant
mygtuką „Vakcinuotiems ar persirgusiems didelės rizikos
sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga turėjusiems asmenims,
kuriems netaikoma izoliacija“ arba paskambinus numeriu
1808. Tyrimo atlikti nereikia asmenims, kurie persirgo
COVID-19 liga mažiau nei prieš 90 dienų.

4.

Reikia stebėti savo sveikatos būklę.

Jei sąlytį turėjusiam asmeniui pasireiškia COVID-19 ligai
būdingi simptomai, jis nedelsiant turi izoliuotis, registruotis
tyrimui ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Daugiau informacijos apie koronavirusą
rasite www.koronastop.lt

psl.
SV
E TI KUATA
11 psl.   
AK
ALIJOS

Kaip elgtis, jei

SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIUOJU TURĖJO
NEVAKCINUOTAS ARBA NEPERSIRGĘS
ugdymo įstaigos darbuotojas
1.

COVID-19 liga persirgęs ar pasiskiepijęs asmuo
turi didelės rizikos sąlytį su COVID-19 virusu
užsikrėtusiu asmenimi.

2.

Nepasiskiepijusiam ar COVID-19 liga
nepersirgusiam asmeniui PRIVALOMA IZOLIUOTIS.

Izoliuotis reikia 10 dienų po turėto kontakto, apie jį
pranešama NVSC. Asmuo, gavęs patvirtinančią žinutę,
privalo užpildyti joje pateiktą anketą.

3.

IZOLIACIJA GALI BŪTI TRUMPINAMA NE ANKSČIAU
KAIP 7 IZOLIAVIMO DIENĄ PASIDARIUS PGR TYRIMĄ.

Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, jei ne anksčiau kaip
7 izoliavimo dieną atliekamas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir
gaunamas neigiamas rezultatas, jei asmeniui nepasireiškia
ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga
prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys,
pasunkėjęs kvėpavimas).

4.

Apie gautą neigiamą rezultatą pranešama NVSC.

Jei asmuo ne anksčiau kaip 7 dieną atliko tyrimą ir gavo
neigiamą rezultatą, tokiu atveju turi pranešti NVSC
(https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid19/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti) ir gali nutraukti izoliaciją. NVSC
atsakymo laukti nereikia.

Daugiau informacijos apie koronavirusą
rasite www.koronastop.lt

„Laimės taisyklė: kažką daryti, kažką mylėti,
„Citatos
kažko tikėtis.“
tekstas“Imanuelis
Citatos autorius
Kantas

MITYBOS SPECIALISTĖS
KOMENTARAS:
Perlinės kruopos gaunamos iš nelukštentų ir
nesmulkintų miežių grūdų. Tad šios kruopos
yra netinkamos netoleruojantiems gliuteno.
Kruopos yra lengvai virškinamos ir turtingos
vitaminų (folio rūgšties, vitamino B6, cholino),
mineralinių medžiagų (fosforo, geležies,
magnio, mangano, cinko, kalio, kalcio bei
seleno) bei maistinių medžiagų (maistinių
skaidulų, augalinio baltymo – lizino).
Norint sutrumpinti virimo laiką, kruopas
patartina gerai nuplauti ir išmirkyti šaltame
vandenyje apie 12 val., dar kartą gerai
perplauti ir išvirti.

DAŽNAI GENIALUMAS SLYPI PAPRASTUME
Kad užtektų jėgų atsilaikyti prieš rudens vėjus ir darganas, siūlome jėgas stiprinančių ir sušildančių patiekalų receptus.
DARŽOVIŲ IR PERLINIŲ KRUOPŲ TROŠKINYS

Vienoje porcijoje (200 g) yra 3,7 g baltymų, 3,6 g riebalų,
22,7 g angliavandenių, 125,4 kcal.
Ingredientai (4 porcijoms):
• žiediniai kopūstai / Briuselio kopūstai – 76 g,
• šparaginės pupelės – 36 g,

12 psl.
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• brokoliai – 92 g,
arba šaldytos daržovės (žied. / Briuselio kopūstai, šparaginės pupelės, brokoliai),
• perlinės kruopos – 96 g,
• morkos – 96 g,
• svogūnai – 60 g,
• saulėgrąžų aliejus – 12 g.
Gaminimas:
1. Kruopas nuplauti, brinkinti 12 val. vandenyje, perplauti, suberti į verdantį vandenį, virti, kol suminkštės (virimo laikas nurodytas ant gaminio pakuotės).

2.

3.

Daržoves nuvalyti, nuplauti, supjaustyti. Morkas
ir svogūnus pakepinti aliejuje 3–5 min. Šaldytas /
šviežias daržoves dėti į verdantį vandenį, virti, kol
suminkštės. Kruopas sumaišyti su virtomis daržovėmis, sukrėsti pakepintas daržoves, suberti
prieskonius, druską, troškinti 5 min.
Daržoves galima keisti į kitas mėgstamas (pvz.,
paprika, moliūgas ir pan.).

„Juk tai, ko ieškome, galima rasti vienoje rožėje arba truputėlyje vandens.“ Antuanas de Sent-Egziuperi

KEPTA ŽUVIS (LIESA)

Vienoje porcijoje (100 g) yra 22,2 g baltymų, 4,3 g riebalų,
4,4 g angliavandenių, 148,0 kcal.
Ingredientai (4 porcijoms):
• žuvies (liesos) filė – 472 g,
• miltai (avižiniai, grikių, kukurūzų, kvietiniai,
viso grūdo) – 32 g,
• saulėgrąžų aliejus – 8 g.
Gaminimas:
1. Žuvies (liesos) filė nuplauti, supjaustyti gabalėliais,
pagardinti prieskoniais, druska.
2. Apvolioti miltuose (rekomenduojama viso grūdo,
gali būti įvairūs – kvietiniai, avižiniai ir pan.). Galima
miltų ir nenaudoti.
3. Kepti konvekcinėje krosnyje / orkaitėje įvyniojus į
popierių / foliją 160–180 °C temperatūroje 15–25
min.
4. Valgyti su daržovių ir perlinių kruopų troškiniu arba
kitu mėgstamu garnyru ir šviežiomis ar raugintomis
daržovėmis.

SKANAUS!

MITYBOS SPECIALISTĖS
KOMENTARAS:
Liesoje žuvyje yra daug baltymų, kurie
lengvai virškinami ir įsisavinami. Baltos
mėsos žuvyje yra mažiau kalorijų bei
riebalų, tačiau daug vitaminų (pvz.,
B3, B6, B12) ir mineralų (jodo, geležies,
cholino, seleno).
Neriebios žuvys dažnai būna švelnaus
skonio. Renkantis žuvį labai svarbu
atkreipti dėmesį, kur ji sugauta. Reikia
atsiminti, kad teršalų bus daugiau
sukaupta senesnėse ir didesnėse
žuvyse.
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„Citatos
tekstas“
Citatos autorius
„Mylėti - tai būti kažkuo daugiau
negu
esi.“ Oskaras
Vaildas

RENGINIŲ
KALENDORIUS
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„Citatosstebuklais.“
tekstas“ Citatos
„Laimės paslaptis – tai sugebėjimas gerėtis visais pasaulio
Brunoautorius
Ferrero

MUS RASITE

DARBO LAIKAS

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71
El. p. info@sveikatosbiuras.lt

I-IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite
info@sveikatosbiuras.lt

