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Atlikta trumpa apžvalga
• 2021 m. gegužės 14 d. ŠMSM raštas dėl rekomendacijų
udgymo įstaigoms:
– Skirtinga situacija švietimo įstaigose (ugdymo aplinkos);
– Prašoma įvertinti ugdymo įstaigose naudojamus prietaisus /
pateikti rekomendacijas;
– Rūko purkštuvai;
– UV technologiją naudojantys prietaisai;

• Atlikta:
– Naujausių prieinamų mokslo įrodymų paieška apie aukščiau
minėtų prietaisų naudojimą ugdymo įstaigose;
– Tarptautinių organizacijų rekomendacijų apžvalga;
– Surinkta informacija apie mokyklose siūlomas taikyti COVID-19
prevencijos priemones.

Rūko purkštuvai / UV prietaisai
• Nepavyko rasti konkrečių duomenų apie rūko purkštuvų naudojimo
ugdymo įstaigose veiksmingumą, sergamumo užkrečiamomis
ligomis mažinimą.
– Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rūko purkštuvų naudojimo saugumas
tiesiogiai priklauso nuo medžiagos, kuri yra purškiama į aplinką.

• Rastos 3 publikuotos sisteminės apžvalgos (2021 m.), kuriose
nurodoma, kad UV spinduliuote paremtos technolologijos gali būti
naudojamos kaip priemonė siekiant paveikti SARS-CoV-2 virusą:
– Nėra nei vieno tyrimo, kuris būtų atliktas ugdymo įstaigų aplinkoje.
– Publikacijų autoriai tokius prietaisus rekomenduoja naudoti kaip
papildomą dezinfekcijos priemonę didelės rizikos aplinkoje.
– Trūksta mokslo įrodymų dėl tokių prietaisų taikymo efektyvumo
praktikoje mažinant COVID-19 atvejų skaičių.
1. Chiappa F et al. The efficacy of UV light-emitting technology against coronaviruses: a systematic
review. 2021. https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(21)002085/fulltext
2. Kwok CS. Et al. Methods to disinfect and decontaminate SARS-CoV-2: a systematic review of in
vitro studies. 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7970236/
3. Simmons SE. Et al. Deactivation of SARS-CoV-2 with pulsed-xenon ultraviolet light: Implications
for environmental COVID-19 control. 2021.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7443558/

Rekomendacijos – ECDC
(2020 m. rugsėjo 24 d. ir 2020 m. gruodžio 23 d.)
• Purškimo taikymas dideliuose patalpų paviršiuose (pvz., klasėse) arba
UV spindulių naudojimas, nėra veiksmingas, nes trūksta įrodymų apie
efektyvumą, galimą žalą aplinkai ir dirginantį poveikį žmonėms;
• Prieš naudojant UV prietaisus ar pukštuvus būtina atlikti paviršių valymą
plovikliais, nes kitu atveju dezinfekuojantis agentas dėl dulkių ir/ar
organinio užkrato nepasiekia SARS CoV-2 viruso.
• UV spinduliai – patalpoje esantis deguonis pakeičiamas ozonu, tad po to
reikalingas natūralus patalpos vėdinimas;
• Purškimas – dezinfekcinės priemonės patenka į kvėpavimo takus ir gali
sukelti alergines reakcijas mokiniams;
• Dezinfekcinės priemonės (UV ar rūko pavidalu) turi būti naudojamos tik
tada, kai nėra patalpoje mokinių ir po to patalpa vėl turi būti vėdinama.

4.

5.

Guidelines for the implementation of nonpharmaceutical interventions against COVID-19. ECDC.
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidelines-non-pharmaceuticalinterventions-september-2020.pdf
COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - first update. ECDC.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission

Rekomendacijos – ECDC (2)
(2020 m. gruodžio 23 d.)
Siekiant išvengti COVID-19 užsikrėtimų ugdymo įstaigose svarbus
derinys:

• Fizinio atstumo
 atstumas klasėse,
 mokinių skaičiaus mažinimas,
 skirtingi atvykimo į ugdymo
įstaigą laikai,
 nebūtinų užsiėmimų viduje
atšaukimas,
 kt.

• Higienos
 rankų plovimas,
 kosėjimo / čiaudėjimo
etiketas,
 valymas,
 ventiliacija – vėdinimas;
 kaukių naudojimas tam tikrais
atvejais.

5. COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - first update. ECDC.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission

Rekomendacijos – ECDC (3)
(2020 m. gruodžio 23 d.)

• Prevencijos priemonės įgyvendinamos
atsižvelgiant į amžiaus grupes ir poveikį
mokymuisi ir psichosocialiniam vystymuisi;
• Netinkamas kaukių dėvėjimas sudaro sąlygas
su rankomis virusą „atnešti“ iki kaukės ir
kvėpavimo takų;
• Mažiems vaikams sunku laikytis reikalavimų,
todėl kaukės rekomenduotinus vaikams
vyresniems nei 12 m.
5. COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - first update. ECDC.
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission

Rekomendacijos - JAV

• 2021 m. birželio 21 d. (atnaujinta)
patalpų valymo ir dezinfekavimo
rekomendacijos;
• Alternatyvūs dezinfekavimo
būdai:
– Alternatyvių paviršiaus
dezinfekcijos metodų (ultragarso
bangos, didelio intensyvumo UV
spinduliai ir mėlyna LED šviesa)

veiksmingumas nuo viruso nėra iki
galo nustatytas.
– Rūko naudojimas (purškimas)
nerekomenduojamas kaip
pagrindinis paviršiaus
dezinfekavimo būdas, nes gali
kenkti žmogaus sveikatai.
6.

• 2021 m. kovo 25 d.
rekomendacijose nurodomi
pagrindiniai COVID-19
prevencijos metodai:
– atstumų išlaikymas, kaukių
dėvėjimas, mokyklos
darbuotojų testavimas.
– Minimas rutininis paviršių
valymas šlapiuoju būdu
naudojant dezinfekcines
priemones, dažnas patalpų
vėdinimas natūraliu būdu
atidarant langus.

Cleaning and Disinfecting Your Facility. Every Day and When Someone is Sick. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/disinfecting-building-facility.html
7. COVID-19 Guidance for Safe Schools. American Academy of Pediatrics. https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/

Oro kondicionieriai
• JAV CDC rekomendacijose, skirtose ugdymo
įstaigoms, taip pat minima patalpų
ventiliacija, naudojant oro kondicionierius,
kurie iš lauko traukia šviežią orą;
• ECDC - kondicionavimo sistemos su HEPA
filtrais siūlomos naudoti padidėjusios rizikos
vietose (pirmosios pagalbos kabinetas,
izoliacijos kambariai), t. y. kondicionavimo
sistemos nėra būtinos klasėse.
• Kondicionieriai gali tapti virusų, grybelių,
bakterijų rezervuaru, todėl jie nepakeičia
vėdinimo pro langus bei paviršių valymo su
plovikliais privalumų ir efektyvumo.
5. COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - first update. ECDC. https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/children-and-school-settings-covid-19-transmission
8. Operational Strategy for K-12 Schools through Phased Prevention. CDC https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/operation-strategy.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschoolschildcare%2Fschools.html

• REHVA (2021) - Ugdymo įstaigose, neturinčiose
ventiliacijos sistemų, rekomenduojama patalpas
vėdinti atidarius langus

9. COVID-19 ventilation and building services guidance for school personnel. REHVA.
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_School_guidance_25112020.pdf

• Nepaisant to, kad tokios dezinfekcijos priemonės kaip rūko
purkštuvai, UV spinduliuotę skleidžiantys prietaisai gali
paveikti SARS-CoV-2 virusą, lieka daug neaiškumų dėl
naudojimo ugdymo įstaigose:
– trūksta mokslo įrodymų, patvirtinančių tokių priemonių naudojimo
veiksmingumą susirgimų atvejų mažinimui;
– nėra įrodymų, kad tokios priemonės yra saugios vaikų sveikatai.

• Mokyklose pirmiausia turėtų būti naudojamos veiksmingos,
mokslo įrodymais paremtos priemonės:
– atstumų išlaikymas,
• mažesnis mokinių skaičius klasėse,
• mokinių susibūrimų ribojimas,
• etapinis atvykimo į mokyklą laikas,

–
–
–
–
–
–

natūralus vėdinimas,
paviršių valymas plovikliais,
rankų plovimas,
kosėjimo / čiaudėjimo etiketas,
veido kaukės vyresnių klasių vaikams (≥ 12 m.),
mokyklos personalo vakcinacija.
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