GAISA TESTS

Kāds gaiss ir bērnistabās?

Baltijas Vides forums sadarbībā ar laboratoriju
Vides audits izpētīja gaisu 15 bērnistabās
dažādās Latvijas vietās (Rīgā, Madonā,
Talsos u.c. ). Mēs skaidrojām, vai bērniem
ikdienā mājās nākas elpot kaitīgas vielas formaldehīdu, smaržvielas un citus gaistošos
savienojumus, kā arī ftalātus. BĒRNISTABU
GAISA TESTA rezultātus skaties tālāk.
KĀ PĒTĪJĀM GAISU?

KO ATKLĀJĀM?

Tikai 2 no 15 bērnistabām bija apmierinoša gaisa kvalitāte
(kopumā kaitīgo vielu bija mazāk nekā 300 µg/m3)

GALVENIE PIESĀRŅOTĀJI

1 bērnistabā formaldehīda
bija
vairāk nekā ieteicams

36 reizes

FORMALDEHĪDS

Gaisa paraugu ievākšanas ierīce

10
µg/m3

2 – 36 reizes

12 no 15 bērnistabām tā bija
vairāk nekā ieteicams (ap 10µg/m3)

KĀPĒC BĒRNISTABAS?
Mājās pavadām no

KĀ KAITĒ: kairina gļotādu un ādu, var
izraisīt pastiprinātu jutīgumu, kancerogēns,
tiek saistīts arī ar bērnu astmu

60 – 90%
dienas

ŠĶĪDINĀTĀJI

KUR VISBIEŽĀK SASTOPAMS: mēbelēs, kas izgatavotas
no līmētas koksnes (skaidu plāksnes, saplāksnis u.tml.),
celtniecības, piemēram, siltumizolācijas materiālos

(piemēram, toluols, ksilols)

Mājās gaiss ir pat

3 – 5 reizes
piesārņotāks
nekā ārā

50
µg/m3

Visvairāk bija

2 - 13 reizes

toluola

Visās bērnistabās to bija
vairāk nekā ieteicams (ap 50µg/m3)

Mājās saskaramies ar

~ 100
kaitīgām
vielām

KĀ KAITĒ: kairina acis, elpceļus, var izraisīt
nelabumu, galvassāpes, ilglaicīga saskare var kaitēt
dažādiem orgāniem un arī nedzimušam bērnam
SMARŽVIELAS

KUR VISBIEŽĀK SASTOPAMS: krāsās, līmēs un

citos celtniecības materiālos un sadzīves precēs,
arī tabakas dūmos

(piemēram, pinēni, limonēns)

Bērni vidēji uzņem par

40% vairāk
kaitīgo vielu
nekā pieaugušie

3%
saslimšanu
saista ar piesārņoto
iekštelpu gaisu

30
µg/m3

2 - 8 reizes

11 no 15 bērnistabām to bija
vairāk nekā ieteicams (ap 30µg/m3)

KĀ KAITĒ: kairina elpceļus, acis un ādu, var izraisīt alerģiju

KO DARĪT?

KUR VISBIEŽĀK SASTOPAMAS:

sadzīves ķīmijā, kosmētikā

Padomā, pirms pērc!
Atver logu!

vismaz 2 reizes
dienā uz
5 minūtēm līdz
galam vaļā

Mazāk ir labāk!
jo mazāk mantu,
jo mazāk
iespējamo
piesārņotāju

līmētās koksnes (skaidu
plākšņu, saplākšņa u.tml.)
mēbeles un apdares
materiālus
sintētiskos paklājus
krāsas un lakas
plastmasas mantas

Nepārspīlē ar
tīrību!

bērnistabai nav
jāsmaržo
bērnistabai nav jābūt
sterilai kā slimnīcai

Piezīmes:
- Vielu koncentrācijas ņemtas no Guidelines for ventilation requirements in buildings (1992, EC Directorate General for Science, Research and Development, Joint Research Centre, Environment Institute), WHO Guidelines for indoor air quality – selected pollutants (2010).
- Gaisa testā pārbaudījām tikai 40 vielas, tāpēc reālais kaitīgo vielu daudzums bērnistabās varētu būt vēl lielāks.
- μg/m3 ir mikrogrami/kubikmetru
Informācijas avoti: www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/gaiss/iekstelpu-gaiss; www.epa.gov; healthychild.org, http://www.epa.gov, "Clean air for all", EC Green week supplement 2013

padomapirmsperc.lv

BĒRNU UN PIEAUGUŠO
KOSMĒTIKA

Kas slēpjas
kosmētikas skapītī?

KAS TŪBIŅAI "VĒDERĀ"

SKAISTUMS SKAITĻOS

(piemēram, parabēni,
fenoksietanols)

1% sieviešu Latvijā vispār nelieto kosmētiku

6 SOĻI, LAI SKAISTUMS
NEPRASA UPURUS
1. Meklē marķējumu! Izvēlies produktus
ar starptautiski atzītu ekomarķējumu.
Neuzticies ražotāju „zaļajiem” solījumiem.

(piemēram, triklozāns)

Sievietes ikdienā lieto pat

KĀ KAITĒ
• nojauc ādas dabisko

līdzsvaru

Bērnu kosmētika daudz neatšķiras
no pieaugušajiem domātās, tāpēc
6 soļi paliek spēkā

•

izraisa alerģiju

20 skaistumproduktus
Populārākie: šampūns, sejas krēms, dezodorants

KOSMĒTIKA MAZAJIEM

TĪRĪBA AR MĒRU!
Mazulim nedēļā
pietiek ar
vienu, divām
piecminūšu
vannošanās
reizēm

• pastiprina ādas jutību,

ANTIBAKTERIĀLĀS
PIEDEVAS

2. Dabiski - labāks!
Izvēlies produktus,
kuriem ir nedaudz,
turklāt dabiskas
izcelsmes sastāvdaļas

Ūdenim pievieno
• nedaudz
augu

3. Saulē ar prieku!
Izvēlies pretiedeguma
līdzekļus ar minerālu
UV filtriem, bez nano
daļiņām, krāsvielām,
smaržvielām un
konservantiem

bērnu
• arApmazgā
siltu ūdeni

4. Mazāk ir labāk!
Nepārspīlē ar
skaistumproduktiem.
Jo to vairāk, jo
bīstamāks kokteilis
var nonākt uz ādas
un organismā

mazgā
• arMatus
to pašu

5. Nē antibakteriālajiem
produktiem!
Tie nojauc ādas
dabisko līdzsvaru
un izraisa baktēriju
noturību pret
antibiotikām

DROŠA HIGIĒNA!
Izvēlies mitrās salvetes
bez fenoksietanola
un parabēniem.
Maigāka un lētāka
alternatīva būs
salvetes vai dvielītis
ar augu eļļu

eļļas, nevis
sintētiskās
piedevas

• izraisa baktēriju noturību

pret antibiotikām

SINTĒTISKĀS SMARŽVIELAS

Vairāki 100 vielu ar kosmētiku nonāk uz ādas.
Aptuveni

60% no tām iekļūst arī organismā.

Zem vārda «smaržvielas»
var slēpties vairāki 10 vielu
KĀ KAITĒ
• kairina acis un elpceļus
• izraisa galvassāpes,

alerģiju vai pat astmu

ĶĪMISKIE UV FILTRI
(piemēram, oksibenzons)
KĀ KAITĒ
• uzkrājas organismā
• bojā hormonālo sistēmu

MAZGĀJOŠĀS VIELAS
(piemēram, nātrija laurilsulfāts)
KĀ KAITĒ
• kairina un sausina ādu

2 kg lūpukrāsas sieviete apēd dzīves laikā

1 līdz
3% Eiropas iedzīvotāju ir
alerģiski pret kādu smaržvielu
99%

sieviešu krūts audu
paraugos (160)
atrasti parabēni
Zviedrijā

60%
mātes piena

6. Lai nesmaržo!
Smaržvielas var
izraisīt neizārstējamu
alerģiju

paraugos atrasts
triklozāns

Informācijas avoti: safecosmetics.org, TNS Baltijas datu nams, What’s your skin eating?, infographic by ecomom, sciencedaily.com, Getting Lippy, Women’s Environmetnal network, ec.europa.eu, Secret scents, Women’s voices for the earth
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ROTAĻLIETAS

Lūpu krāsa ar kadmiju, ziepes ar dzīvsudrabu - tie, protams, ir ekstrēmi izņēmumi.
Taču arī ikdienas kosmētika, kas caurmērā sastāv no 20 vielām un bagātīgas smaržvielu
buķetes, var solītā skaistuma vietā dāvāt, piemēram, niezošu apsārtumu. Kas var
slēpties kosmētikas skapītī un kā skaistuma vārdā neupurēt veselību – skaties tālāk.

KONSERVANTI
KĀ KAITĒ
• bojā hormonālo sistēmu

SADZĪVES
ĶĪMIJA

vai mitru drānu,
neizmantojot
ziepes

ūdeni, kurā
bērns vannojas,
neizmantojot
šampūnu

•

MAZAJIEM ZOBIŅIEM!
Pārbaudi fluorīda
daudzumu zobu pastā maksimāli pieļaujami ir
250 līdz 500 mg

•

BĒRNU UN PIEAUGUŠO
KOSMĒTIKA

Kas slēpjas mantu kastē?

KAS SPĒĻMANTAI „VĒDERĀ”
FTALĀTI
Izmanto kā mīkstinātājus
polivinilhlorīda (PVC)
plastmasas ražošanā
KĀ KAITĒ
• traucē bērna attīstību
• bojā hormonālo
sistēmu

ROTAĻĀŠANĀS SKAITĻOS

SADZĪVES
ĶĪMIJA

ROTAĻLIETAS

Gandrīz divus no dzīves pirmajiem sešiem gadiem bērns pavada spēlējoties. Viņa
rokās un mutē nonāk simtiem spēļmantu. Lai cik piemīlīgas tās neizskatītos, tām
var būt bīstami noslēpumi. Kas var slēpties mantu kastē un kā to padarīt mazajam
īpašniekam drošāku - skaties tālāk.

8 SOĻI, KĀ ATTĪRĪT MANTU KASTI
KAITĪGAS KRĀSVIELAS
SMAGIE METĀLI
(piemēram, svins, kadmijs)
Izmanto arī PVC izstrādājumos
KĀ KAITĒ
• traucē bērna attīstību
• izraisa vēzi
• negatīvi ietekmē
reproduktīvo sistēmu

Latvijā ir ap

AROMĀTISKIE
AMĪNI
(piemēram, anilīns)
KĀ KAITĒ
• var saindēties
• izraisa vēzi un
izmaiņas DNS

150 000 pirmsskolas vecuma bērnu

1. Mazāk ir labāk!
Pērc nedaudz, bet
kvalitatīvas mantas.
Ļoti lētās, par brīvu
dāļātās un sīciņās var
saturēt kaitīgās vielas
2. Meklē marķējumu!
jābūt uz visām
rotaļlietām. Pirms
izvēlies mantu, tāpat
izpēti, vai tā atbilst
tava bērna vecumam
un prasmju līmenim
3. Dabiski - labāks!
Izvēlies gumijas, koka
(nekrāsota, nelīmēta),
kokvilnas vai cita
dabiska materiāla
rotaļlietas

500
rotaļlietu ir vienam zviedru
bērnam. Mūsējiem mazāk?!

600 dienas

Vairāk nekā
bērns spēlējas dzīves pirmajos 6 gados

60%

Ik gadu saražo
jaunu rotaļlietu

4. Iepakojumu ārā!
Jaunu mantu tūliņ
izpako un iepakojumu
izmet, jo tas var saturēt
kaitīgas vielas

5. Mantas karantīnā!
Mīkstās mantas pāris
reizes izmazgā,
pārējās - izvēdini,
pirms dod bērnam

5 eiro

Mazāk nekā
ir iecienītākā
spēļmantu cenu kategorija

20%

Ap
no visām ES atklātajām bīstamām
precēm ir rotaļlietas. Ķīmiskais piesārņojums ir
viens no galvenajiem pārkāpumiem

½
Vācijā testēto rotaļlietu
(33) plastmasas detaļās bija
kaitīgas ķimikālijas

6. Uzticies degunam!
Nepērc smaržojošas
(kaut pēc konfektēm)
vai ķīmiski smakojošas
rotaļlietas
7. Mazāk plastmasas!
Labāk neizvēlies
rotaļlietas ar uzrakstu
„vinila”, „PVC”

3
no 6 rotaļlietām PTAC atklāja
bīstamos ftalātus. Pieļaujamo normu tie
pārsniedza pat 212 reizes

Katrā trešajā

Zviedrijā testētajā elektroniskajā rotaļlietā
(76) bija paaugstināts svina daudzums

40%
- par tik % bērni kaitīgās vielas
uzņem vairāk nekā pieaugušie

Informācijas avoti: ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex, ptac.gov.lv, Toy Industries of Europe, oekotest.de; kemi.se, Centre for Health, Environment & Justice, productsafety.gov.au
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8. Derīgi špikeri!
Apliecina - auduma detaļas
nesatur kaitīgās vielas

Apliecina vācu patērētāju
ceļvedis mantu
pārbaudījis un
atzinis kā ļoti labu

BĒRNU UN PIEAUGUŠO
KOSMĒTIKA

Kas slēpjas
skapītī zem izlietnes?

KAS PUDELEI "VĒDERĀ"

TĪRĪBA SKAITĻOS

(piemēram, triklozāns)

10 līdz 20

dažādu tīrīšanas līdzekļu ir vidusmēra
mājsaimniecībā

• veicina alerģiju un

7 SOĻI, LAI MĀJA BŪTU
PATIEŠĀM TĪRA
1. Tīrība nesmaržo!
Ja sastāvā ir
„smaržvielas”,
„parfīms”, „aroma”,
„fragrance” u.tml.,
labāk atstāj līdzekli
veikala plauktā.
2. Tīrs nav sterils!
Dezinficējošie un
antibakteriālie
līdzekļi nepieciešami
tikai slimnīcās.

baktēriju noturību
(rezistenci) pret
antibiotikām

			

SINTĒTISKĀS SMARŽVIELAS

3 līdz 5

reizes
piesārņotāks gaiss nekā uz ielas

KĀ KAITĒ
• kairina acis
un elpceļus
• izraisa galvassāpes,

• piesārņo iekštelpu

gaisu

½

Gandrīz
Eiropā izpētīto bērnistabu (70)
gaistošo organisko savienojumu (galvenokārt
smaržvielu no tīrīšanas līdzekļiem) bija virs normas

KODĪGĀS VIELAS

(piemēram, nātrija hipohlorīds, amonjaks)
Tās "noēd" vai
izšķīdina aplikumus,
aizsprostojumus,
traipus

¹⁄₃

aptaujāto vecāku nācies saskarties ar
sadzīves ķīmijas izraisītām veselības problēmām

KĀ KAITĒ
• rada ķīmiskos
apdegumus
• kairina elpceļus

GAISTOŠIE SAVIENOJUMI

• iespējams,

izraisa vēzi

3. Mazāk ir labāk!
Izvairies no specializēta‑
jiem līdzekļiem. Pietiks
ar universālo tīrīšanas
līdzekli, trauku un veļas
mazgāšanas universālo
tīrīšanas līdzekli, kā arī
abrazīvo pastu.
4. Lieto droši un
taupīgi! Glabā
produktus bērniem
neaizsniedzamā vietā,
nejauc tos ar citiem
līdzekļiem, ievēro
ieteiktās dozas.
5. Atver logu!
Svaigs gaiss ir
labāks par jebkuru
mākslīgo aromātu
un palīdz tikt vaļā no
kaitīgajām vielām.
6. Meklē marķējumu!
Izvēlies produktus ar starptautiski
atzītu ekomarķējumu.

¼

Ap
bērnu Latvijā piedzimst ar
alerģiskām nosliecēm, turklāt 70% no tiem
alerģija nav pārmantota no vecākiem

(piemēram,
tetrahloretilēns)

KĀ KAITĒ
• kairina acis, ādu
un elpceļus

TĪRS BEZ ĶIMIKĀLIJĀM!
Ne tikai efektīvi, bet arī lēti!
PAGATAVO PATS
SPOGUĻIEM UN STIKLIEM

1l

ūdens

+

2

tējk. etiķa

Ūdenim pievieno etiķi un ielej
izsmidzinātājā. Tīrīšanai izmanto avīzi
vai papīra dvieli.
AIZSĒRĒJUŠĀM CAURULĒM

Pēc kārtīgas tīrīšanas mājās ir

Zem vārda „smaržvielas”
var slēpties vairāki
10 vielu

alerģiju vai pat
astmu

ROTAĻLIETAS

Dzenoties pēc perfektas tīrības, mēs pamanāmies mājās gaisu padarīt
piesārņotāku nekā uz ielas. Desmitiem cits par citu iedarbīgāki tīrīšanas līdzekļi
tiek galā ne tikai ar netīrumiem, bet arī mūsu pašsajūtu un veselību. Kas patiesībā
slēpjas skapītī zem izlietnes un kā tikt pie patiešām tīras mājas – skaties tālāk.

DEZINFICĒJOŠĀS VIELAS
KĀ KAITĒ
• kairina gļotādas
un ādu, var izraisīt
pastiprinātu ādas
jutīgumu

SADZĪVES
ĶĪMIJA

90%

Alergologu un
dermatovenerologu
uzskata, ka novērojams
sadzīves ķīmijas izraisīto
ādas kairinājumu
un alerģisko
reakciju pieaugums

8

ēd.k. sodas

+ 150 ml +
etiķa

½ litra

verdoša ūdens

Sodu ieber caurulē, uzlej etiķi
un ļauj maisījumam uzputoties.
Pēc tam caurulē ielej verdošo ūdeni.
PIEDEGUŠIEM UN TAUKAINIEM
TRAUKIEM

Soda un citrona sula
Soda ļauj vieglāk tikt galā ar
piedegumu, bet citrona sula noņem
taukainos atlikumus.
UNIVERSĀLAIS VIRSMU TĪRĪTĀJS

200 ml + 8o0 ml
sāls

etiķa

Ieber sāli un ielej etiķi izsmidzinātājā,
kārtīgi sakrata līdz veidojas viendabīgs
šķīdums. Izmanto kā metāla, keramisko
un citu virsmu tīrītāju.
ABRAZĪVĀ PASTA

7. Bīstamie simboli!
Neizvēlies līdzekļus
ar šiem simboliem:

1 glāze (~ 250 ml) + 3 glāzes
ūdens

sodas

Sajauc sodu ar ūdeni, lai veidotos
viendabīgas konsistences pasta.
Izmantotie avoti: Scientific American, medynet.com; Dermatovenerologu un Latvijas Alergologu asociācija, WECF, Latvijas Avīze, Baltijas Vides forums
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