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1.1 APIE VADOVĄ
Pavojingos medžiagos mano kabinete? Daugelis iš mūsų, 
ko gero, apie tai nesusimąsto. Šiai problemai skiriama 
per mažai dėmesio, nepakankamai atsižvelgiama į svei-
ką aplinką darbo vietoje. Dažnai kalbama apie sveikatą 
dirbant biure, tačiau patarimuose neretai aiškinama tik 
kaip taisyklingai sėdėti ar apie tinkamą apšvietimą. La-
bai nedaug dėmesio skiriama tiesioginiam ir netiesiogi-
niam žmogaus sąlyčiui su cheminėmis medžiagomis. 
Sąlytis su aplinkoje esančiomis cheminėmis medžiago-
mis turi tiesioginį poveikį ne tik mūsų sveikatai, bet ir 
mūsų aktyvumui.

Lietuvoje paslaugų sektoriuje dirba apie 68 proc. žmo-
nių. Panašiai kaip ir kitose ES šalyse, dauguma jų dirba 
vidutiniškai 34,8 valandas per savaitę. Tyrimais nustaty-
ta, kad išsivysčiusiose šalyse žmonės įvairiose patalpose 
praleidžia daugiau nei 90 proc. laiko.

Daugelyje gaminių ir įrangoje, kuri mus supa kasdienia-
me biuro gyvenime, gali būti pavojingų cheminių me-
džiagų. Kiekvieną dieną liečiame popierių, rašiklius, 
klaviatūras, baldus ir daugelį kitų gaminių. Jei šiuose ga-
miniuose yra pavojingų cheminių medžiagų, jos gali per 
odą patekti į organizmą ir pakenkti sveikatai. Mes taip 
pat galime įkvėpti mikroskopinių dalelių, pavyzdžiui, 
plastiko ar aplinkoje esančių dulkių, nes daugelis gami-
nių, jiems dėvintis, į aplinką išskiria pavojingas medžia-
gas.

Kanceliarinėse prekėse ypač daug dažiklių ir sunkiųjų 
metalų. Kai kurie jų yra kontaktiniai alergenai, kurie juos 
liečiant sukelia alerginę reakciją arba, ilgalaiko ir regulia-
raus kontakto su oda atveju, net lėtinę alergiją. Tyrimai 

rodo, kad bemaž kas trečias Vokietijos gyventojas yra 
alergiškas, o pasaulyje maždaug ketvirtadalis gyventojų 
kenčia nuo sunkių alergijos formų.

Po kontakto su dažais, kvapikliais ar kitais panašiais 
produktais, be alerginių reakcijų ir dirginimo, dažnai pa-
sireiškia tokie simptomai kaip galvos skausmai, susikau-
pimo stoka. 
Manoma, kad kai kurios medžiagos lemia vėžinių susirgi-
mų, II tipo diabeto atvejų didėjimą. Tyrimai taip pat lei-
džia šių medžiagų naudojimą susieti su nutukimu ir 
nervų sistemos pažeidimais. Pastaraisiais metais daugė-
ja mokslinių įrodymų, kad minėtos ligos iš dalies sietinos 
su kai kurių cheminių medžiagų poveikiu endokrininei 
sistemai. Dėl cheminės struktūros šias medžiagas žmo-
gaus organizmas klaidingai atpažįsta kaip hormonus. 
Jos veikia panašiai kaip paties organizmo hormonai ir 
taip sutrikdo mūsų subalansuotą hormonų sistemą.

Nuolat kuriamos naujos cheminės medžiagos, o teisės 
aktai tiek ES, tiek Lietuvoje šiuo metu nėra pakankami ir 
nevisiškai apsaugo gyventojus nuo kenksmingų medžia-
gų poveikio. Norint parengti naujus ar papildomus teisės 
aktus, reikia mokslinių įrodymų, tai užtrunka.

1 SKYRIUS. ĮVADAS
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2 SKYRIUS. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ YRA VISUR
2.1 TEISINIS REGULIAVIMAS
Norint nustatyti galimą pavojų sveikatai, svarbu įvertinti 
užterštumo lygį patalpose ir imtis atitinkamų veiksmų. Daž-
nai cheminių medžiagų naudojimas siejamas tik su riziko-
mis chemijos ir su ja susijusiose pramonės šakose. Darbo 
vietose, kuriose pavojus gali kilti dėl darbo vietoje esančių 
cheminių veiksnių poveikio arba dėl veiklos, susijusios su 
cheminiais veiksniais, yra taikomos Darbuotojų apsaugos 
nuo cheminių veiksnių darbe nuostatos. O pastatuose, pa-
vyzdžiui, biuruose turi būti atliekamas pastatų patalpų oro 
užterštumo lygio vertinimas, kadangi cheminių medžiagų 

dabar yra visur, jos naudojamos ne tik pramonėje, bet ir 
buityje, mokymo ir rekreacinėje veikloje, valymo produk-
tuose, klijuose, kosmetikoje ir kitur. Dėl to rizikos, atsiran-
dančios dėl cheminių medžiagų naudojimo, gali būti 
daugelyje darbo vietų bei paslaugų srityje.

Taigi, cheminės medžiagos gali mums pakenkti, todėl būti-
na žinoti ir saugotis jų savo darbinėje aplinkoje. 

2.2 KOKIOS CHEMINĖS 
MEDŽIAGOS GALI BŪTI 
PAVOJINGOS?
Visų pirma nagrinėjame chemines medžiagas, kurios pa-
gal REACH (ES cheminių medžiagų reglamentą) priskiria-
mos prie labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, t.y. 
kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai. 
Tačiau taip pat nagrinėjame ir kitas medžiagas, kurios dar 
nėra tinkamai reglamentuojamos. Šios medžiagos ar prie-
dai mūsų kasdieniams gaminiams suteikia tam tikrų savy-
bių, pvz., mažesnį degumą ar atsparumą vandeniui.
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Medžiaga* Galimi kilmės šaltiniai

Formaldehidas
Termoizoliacinės medžiagos, medžio drožlių plokštės, 
laminatai, klijai, lakai, medienos konservantai, dezinfektan-
tai, valymo priemonės

Ozonas Spausdintuvai

Policiklinis aromatinis angliavandenilis (PAH) Dažai ir jų produktai

Bromintos ir chloruotos degumą mažinančios medžiagos Elektroniniai prietaisai, baldai, tekstilė

Bisfenolis A Plastikiniai gaminiai, terminis popierius

PVC Plaunami tapetai, grindų dangos, plastikiniai gaminiai (pvz., 
plastikiniai aplankai, trintukai)

Ftalatai ir kiti plastifikatoriai Plaunami tapetai, grindų dangos, plastikiniai gaminiai

Halogeniniai-organiniai ir organinio alavo junginiai Sienų dažai

Mineralinis aliejus Spausdintuvų rašalas

Glikolio junginiai Sienų dažai

Alkilfenolio etoksilatai (APEO) Valymo priemonės

Azodažikliai Sienų dažai, flomasteriai

Toluenas, ksilenas Flomasteriai

Dichromatas, kobaltas, gencijono violetinės (Gentian Violet) 
dažiklis

Antspaudų ir kiti rašalai

Izotiazolinonai (metilizotiazolinonas, metilchlorizotiazolino-
nas, benzizotiazolinonas)

Sienų dažai, rankų muilas, valymo priemonės

Kvapiosios medžiagos (linalolis, limonenas, amilo cinamal-
as, heksilo cinamalas, benzilo alkoholis, kumarinas, benzilo 
benzoatas, geraniolis, eugenolis, citronelolis, citralas)

Rankų muilas, valymo priemonės

Parabenai: metilparabenas, etilparabenas, propilpara-
benas, butilparabenas (biocidas) Rankų muilas, kosmetika

* Šiole lentelėje pateiktos tik dažniausiai aptinkamos pavojingos medžiagos

2.3 POVEIKIS SVEIKATAI IR APLINKAI
Norint aprašyti visų cheminių medžiagų poveikį sveikatai ir 
aplinkai, šio leidinio nepakaktų. Pateikiame informaciją tik 
apie dažniausiai naudojamas ir ypač kenksmingas bei 
pavojingas chemines medžiagas.

Plastifikatoriai (ftalatai), bisfenoliai, (bromintos) degumą 
mažinančios medžiagos ir alavo organiniai junginiai – tai 
hormonų sitemą veikiantys junginiai, dar vadinami endokri-
ninę sistemą ardančiomis medžiagomis. Jos gali trikdyti 
mūsų subalansuotą hormonų sistemą ir sutrikdyti hormonų 
kontroliuojamus procesus, pavyzdžiui, medžiagų apykaitą, 
augimą, imuninės sistemos funkcijas ir organų vystymąsi. Su 
šiomis sintetinėmis hormonus veikiančiomis medžiagomis 
yra susijusios įvairios ligos ir sutrikimai, įskaitant nevaisin-
gumą, alergijas, nutukimą, II tipo diabetą, įvairius vėžio 
tipus, imunodeficito, mokymosi ir elgesio sutrikimus, taip 
pat lytinių organų apsigimimus.
Manoma, kad dėl konservantuose (biociduose) esančių 
medžiagų, pavyzdžiui, parabenų, izotiazolinonų ir formal-
dehidą atpalaiduojančių junginių, gaminiai yra ilgaamžiškes-

ni, be to jos naikina mikroorganizmus. Mums, žmonėms, šios 
medžiagos kenksmingos, nes gali sukelti, pavyzdžiui, 
alergiją. Kai kurie parabenai taip pat yra endokrininę 
sistemą ardančios medžiagos ir gali pakenkti mūsų hormo-
nų pusiausvyrai. Formaldehidas įkvėpus gali sukelti vėžį ir 
galimai turi mutageninį poveikį.

Paveikiama ir aplinka, nes jei medžiagos patenka į nuotekas, 
jos paprastai nėra veiksmingai pašalinamos nuotekų valymo 
įrenginiuose ir patenka į upes bei jūras. Daugelis medžiagų 
gali pakenkti laukinei gamtai ir žmonėms. Be to, kai kurios 
medžiagos kaupiasi aplinkoje ir yra patvarios (sunkiai 
skaidosi). Dėl to jas sunku ar neįmanoma pašalinti iš 
aplinkos, tad jos nuolat daro negiamą poveikį aplinkai.
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3.1 PIRKIMAI
Biure naudojama daug įvairių gaminių, tad labai svarbu, 
kokius juos pasirenkame pirkdami kasdieninio naudojimo 
reikmėms. Gali būti nustatomi specialūs reikalavimai, 
kuriais remiantis galima vykdyti darnius pirkimus biurui. 
Be to, sąmoningai pirkdami, siunčiate aiškų signalą rinkai. 
Viešieji pirkimai sudaro didelę produktų ir paslaugų 
pirkimų dalį Lietuvoje – tai apie 11,4 proc. šalies BVP, tai 
sudaro 26,2 proc. viešojo sektoriaus išlaidų, jų apimtis 
siekia apie 5,6 mln. eurų. Tokią perkamąją galią galima 
sąmoningai panaudoti siekiant sumažinti poveikį aplinkai, 
paskatinti aplinkai draugiškų produktų ir paslaugų pasiūlą 
ir stimuliuoti inovacijas aplinkai palankių produktų 
rinkoje. Ir prie to gali prisidėti visi!

Pirkimų vadyba turi daugybę galimybių atsižvelgti į aplinko-
saugos aspektus sudarant sutartis. Šios priemonės yra tik 
keli pavyzdžiai:
• Nuspręskite, ar būtina įsigyti naują produktą. Pirkti 

naudotą ar išsinuomoti gali būti ekologiškesnis sprendi-
mas.

• Produkto naudojimo pabaigos sprendimas: pakartotinis 
naudojimas, taisymas, perdirbimas.

• Produktų gyvavimo ciklo ir ekonominių išlaidų, atsiran-
dančių dėl žalos aplinkai, įvertinimas.

• Produktų su ekoženklais, pavyzdžiui, „ES gėlė“, „Šiaurės 
šalių gulbė“ pirkimas.

• Aplinkosaugos vadybos sertifikatas.

Pirkimų poveikis
Kiekvienas mūsų perkamas produktas turi didžiulę įtaką 
aplinkai, socialiniam ir ekonominiam poveikiui. Štai keletas 
galimų poveikių aspektų įvairioms darnumo sritims 
naudojant specialius pirkimo kriterijus:

Aplinkosauginiai aspektai
• Iškastinių žaliavų naudojimo mažinimas
• CO2 kaupiamas augalų auginimo ir naudojimo metu
• CO2 emisijas galima sumažinti
• CO2 surišamas kaskadiniu būdu
• Sulaikomas CO2 neišlaisvinamas iki sudeginimo
• Klimatui draugiškas atliekų tvarkymas 
• Mažiau taršių medžiagų gamybos būdai
• Patvirtinimas naudojant pripažintus ekoženklus
• Mažiau pavojingų cheminių medžiagų

Socialiniai aspektai
• Naujos darbo vietos augančiose rinkose
• Pridėtinė vertė regionuose ir kaimo vietovių perspekty-

vos
• Skaidri informacija apie tiekimo grandinę ir sąžininga 

prekyba
• Sąžiningos darbo sąlygos ir atlygis
• Bendro ekonominio gerbūvio didinimas
• Sveikatos aspektai, pvz., naudojant produktų poveikio 

aplinkai deklaracijas (EPD)

Ekonominiai aspektai
• Tiekimo grandinės saugumas
• Konkurenciniai pranašumai diegiant naujoves
• Taupymas atliekant strateginius pirkimus
• Ekonominis efektyvumas taikant holistinį požiūrį
• Bendrų išlaidų mažinimas
• Įvaizdžio gerinimas

3 SKYRIUS. BIURO VADYBA
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Atsižvelkite į aplinkosauginį ženklinimą
Aplinkosauginiai arba ekologiniai ženklai siūlo dar vieną 
darnių produktų pasirinkimo būdą.

Aplinkosauginis ženklinimas – tai tų gaminių ar paslaugų, 
kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti 
tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.

Aplinkosauginių ženklų naudojimas yra lengviausias 
aplinkos apsaugos kriterijų taikymo būdas. Tokie ženklai 
padeda identifikuoti produktus/paslaugas, kurie atitinka 
tam tikrus aplinkosauginius standartus. Vartotojai tokius 
produktus gali atpažinti iš aplinkosauginio ženklo – grafinio 
simbolio, kuris yra aiškiai pažymėtas etiketėje. 

Ženklinimas yra savanoriškas, tai sprendžia gamintojas ar 
paslaugos teikėjas, tačiau jo parduodama prekė/ paslauga 
turi atitikti nustatytus reikalavimus.

Priešingai nei tariamai „ekologiški“ ar „žali“ simboliai ar 
gamintojų ir paslaugų teikėjų teiginiai, patikimus ženklus 
tam tikriems produktams ar paslaugoms suteikia nešališ-
kos trečiosios šalys, nepriklausomai pasiryžusios laikytis 
skaidrių aplinkosaugos kriterijų, pagrįstų produkto gyvavi-
mo ciklu, įskaitant cheminių medžiagų kriterijus.

Yra skirtingi ekologiniai ženklai – jie gali suteikti informaci-
ją apie skirtingas produkto savybes. Pavyzdžiui, I tipo 
ekologiniai ženklai yra patikimiausi, nes jie yra pagrįsti 
produkto gyvavimo ciklu. Yra ir kitų ekologinių ženklų, 
kuriuose vertinamas nepilnas produkto gyvavimo ciklas, 
bet tik kai kurie aspektai. Tačiau jie taip pat gali parodyti, 
kad produkte neviršijamas nustatytas didžiausias pavojin-
gų medžiagų kiekis. 

Detaliau apie aplinkosauginius ženklus rasite 6.4 skyriuje.

• Patikimas aplinkosauginis ženklas užtikrina, kad produktas ar paslauga atitinka griežtus aplinkosaugos reikalavimus.
• Patikimas aplinkosauginis ženklas reiškia, kad jį patvirtino nepriklausoma šalis.
• Kai naudojami aplinkosauginiai ženklai, lengviau atsižvelgti į aplinkosaugos problemas atliekant viešuosius pirkimus, 

nes tai leidžia pirkimų skyriui kontroliuoti, ar produktas ar paslauga atitinka aplinkosauginio ženklo kriterijus.

Pagalbos paslaugas perkančiosioms organizacijoms, perkančioms žaliai, siūlo Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), kurioje 
veikia specializuotas žaliųjų pirkimų konsultacijos padalinys. Ten galima rasti ir daug naudingos medžiagos apie žaliuosi-
us kriterijus.
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3.2 BIURO REIKMENYS
Kasdien naudojamuose gaminiuose, pavyzdžiui, 
lipniuose lapeliuose, rašikliuose ar plastikiniuose 
aplankuose, gali būti kenksmingų medžiagų. Reikėtų 
naudoti tik būtiniausius reikmenis ir tokiu būdu mažinti 
kontaktą su kenksmingomis medžiagomis, taip pat 
galima pirkti ekologiniais ženklais sertifikuotus gami-
nius. Ant darnių biuro reikmenų dažnai galima rasti 
„Mėlynojo angelo“, „Cradle to Cradle“ ir „ES gėlės“ 
ekologinius ženklus.
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Produktas Patikrinkite, 
ar naudojate Alternatyva

Rašikliai • Naudokite alternatyvas su metaline, kartono ar 
medine danga (pvz., bambuko), atkreipkite dėmesį į 
pakartotinį naudojimą (pildymą).Žirklės su plastikinėmis rankenomis

Sąvaržėlės

Liniuotės

Atkreipkite dėmesį į plastiko kodus
Plastikiniai aplankai, etiketės ir plastikinės 
dėžės

• Alternatyvos pagamintos iš kartono ir perdirbto 
popieriaus arba medinės dangos

Balintas popierius
Cheminės medžiagos:
• etoksilatai (APEO)
• azodažikliai
• chlorinai
• kvapikliai
• EDTA
• halogeninti angliavandeniliai 
• organiniai halogeninti junginiai
• optiniai balikliai
• fosfatai
• sunkieji metalai
• minkštikliai (plastifikatoriai)
• lakieji organiniai junginiai (LOJ)

Cheminės medžiagos:
• Atkreipkite dėmesį į plastikines izoliacijas 

(polipropilenas dažnai naudojamas 
lipnioms juostoms)

• Organiniai tirpikliai
• Plastifikatoriui

• Naudokite 100 proc. perdirbtą popierių arba tiesiog 
perdirbtą popierių (jo gamybos metu susidaro 
dešimt kartų mažiau vandens nuotekų, nes naudo-
jama mažiau cheminių medžiagų).

• Užrašams naudokite tuščią spausdinto lapo pusę.
• Pirkdami popierių, patikrinkite, ar yra aplinkosaugi-

nis ženklas.
• Venkite spausdinimo, kiek įmanoma dažniau 

naudokite skaitmeninių įrenginių atmintį, pavyz-
džiui, archyvuodami, skaitydami ataskaitas ir 
straipsnius, rašydami pastabas ir pan.

• Taupykite išteklius spausdindami tik tada, kai tai 
neišvengiamai būtina, ir tokiu atveju visada spaus-
dinkite ant abiejų pusių.

Klijavimo juostos • Klijavimui ieškokite alternatyvų be PVC.
• Rinkitės alternatyvas pagamintas iš perdirbto 

popieriaus, keiskite pakavimo medžiagą į pagamin-
tą iš natūralių medžiagų, kuriose nėra chloro.

(Tuščios) tonerio kasetės
Cheminės medžiagos:
• azodažikliai
• organiniai halogeninti junginiai
• organofosfatai
• ftalatai
• sunkieji metalai
• lakiejo organiniai junginiai (LOJ)
• plastifikatoriai

• Nemeskite į šiukšliadėžę, bet siųskite gamintojui 
(pasirašykite sutartis su tiekėjais, garantuojančiais 
nemokamą tuščių kasečių surinkimą).

• Pasirinkdami tonerį, atkreipkite dėmesį į DGUV 
testo ženklą,ar patikrinta, kad nėra kenksmingų 
medžiagų.

• Dažuose ir rašaluose neturi būti: gyvsidabrio, 
kadmio, švino, nikelio ir chromo VI junginių, taip pat 
azodažiklių, galinčių išskirti kancerogeninius 
aminus.

Korekciniai skysčiai
•      aromatiniai angliavandeniliai

Klijai / pieštukiniai klijai aliuminio pakuotėse
• bisfenolis A
• organiniai tirpikliai
• konservantai
• plastifikatoriai

• Pasirinkdami tonerį, atkreipkite dėmesį į DGUV 
testo ženklą, ar patikrinta, kad nėra kenksmingų 
medžiagų

Peržiūrėkite šį kontrolinį sąrašą, kad įvertintumėte dabartinį pavojingų cheminių medžiagų poveikį savo aplinkoje. Reko-
menduojame pasibaigus naudojamų reikmenų gyvavimo laikui juos žingsnis po žingsnio pakeisti saugesniais.
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3.3 BIURO ĮRANGA
Biuro patalpa
Negalėjimas susikaupti, galvos skausmas ir akių deginimas yra dažni biuruose dirbančiųjų nusiskundimai. Tai būdingi 
„sergančio pastato sindromo“ požymiai. Šis reiškinys apibūdina ligas, kurių priežastis yra neaiški, tačiau dažnai jos sieja-
mos su konkrečia situacija patalpose. Šiuos simptomus patiria apie 10 procentų visų pasaulio gyventojų.

Tokius nusiskundimus gali lemti įkvepiamos pavojingos medžiagos, esančios balduose, dažuose, lakuose ir kituose biuro 
daiktuose. Biuro patalpose gali būti daug pavojingų cheminių medžiagų. Kadangi didžioji darbo dienos dalis praleidžiama 
biure, labai svarbu čia sumažinti pavojingų cheminių medžiagų sklidimą. Tai galima padaryti parenkant biurui nekenksmin-
gas medžiagas, taip pat tai priklauso nuo darbuotojų, darbdavių ir kitų asmenų, kurie būna toje patalpoje, elgesio.

3.3.1 Oro sąlygos
Ar dirbant biure būna sunku kvėpuoti, ar būna tvanku? Oras 
aplinkoje priklauso ne tik nuo mūsų iškvepiamo oro, bet ir nuo 
garuojančių medžiagų, esančių balduose, tekstilėje, valymo 
priemonėse, grindų dangoje, tapetų dažuose ir kitose 
medžiagose. Pačios mažiausios dangų dalelės, apdorojimui 
naudojamos medžiagos ir impregnantai laikui bėgant gali tirpti ir 
kauptis dulkėse. Dėl pavojingų cheminių medžiagų, esančių 
sienų dažuose, kurios gali garuoti, taip pat kitų pavojingų 
medžiagų šaltinių, susidaro cheminių medžiagų kokteilis ir mes 
visa tai įkvepiame. To galima išvengti, jei nuolat pasirūpinsime 
gaiviu oru patalpoje. Taip sukursime sveiką darbo aplinką!

Kiek kartų per dieną vėdinate patalpą?    
   Įrašykite skaičių

• Išvėdinkite patalpą kelis kartus per dieną, neužtenka tik 
palikti kiek atvirus langus, nes tuomet nevyksta visiški 
oro mainai.

• Temperatūra patalpoje turėtų būti ne aukštesnė nei 21 °C. 
Žemesnėje temperatūroje sveikatai kenksmingų medžia-
gų kiekio išsiskrymo tikimybė yra mažesnė.

• Nenaudokite purškiamų patalpų gaiviklių, nes juose 
paprastai yra daug dirbtinių kvapiųjų medžiagų. Jos gali 
sukelti galvos skausmą, odos alergiją ir kitus negalavimus, 
purškiamą smulkią dulksną galima įkvėpti.

• Venkite produktų, kuriuose yra lakiųjų organinių junginių 
(LOJ). Atkreipkite dėmesį į etiketę arba teiraukitės 
patarimo. 

• Augalai gali pagerinti patalpų orą, nes jie natūraliai 
drėkina bei valo (žr. augalų sąrašą 31 puslapyje)
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3.3.2 Biuro baldai
Baldai turėtų būti praktiški, patogūs, gražios išvaizdos ir prieinamos kainos. Siekiant, kad nebūtų neigiamo poveikio nei 
darbuotojams, nei aplinkai, renkantis baldus derėtų atsižvelgti į dar vieną svarbų dalyką – jie turėtų būti be pavojingų 
cheminių medžiagų.

Pavojingos cheminės medžiagos, pavyzdžiui, bisfenolis A (BPA), ftalatai ir nonilfenolis, trikdo hormonų sistemą, todėl 
gali susilpninti imuninę sistemą arba lemti nevaisingumą. Šios cheminės medžiagos turi dar vieną bendrą savybę – visas 
jas galima rasti vienoje biuro kėdėje. Pavyzdžiui, ftalatai, yra dirbtinės odos plastifikatoriai, perfluorinti junginiai (PFAS) 
užtikrina atsparumą dėmėms ir vandeniui, o nonilfenolis veikia kaip dažų tirpiklis.

Pavojingos medžiagos gali patekti į mūsų organizmą per odą ar įkvėpus, pavyzdžiui, kai kėdės sintetinis pluoštas, 
apdorotas dažais ir kitomis cheminėmis medžiagomis, laikui bėgant dėvisi ir dalelės pasklinda ore.

Tačiau, nors vienoje kėdėje gali būti daygybė chemikalų, taip pat yra ir daugybė būdų jų išvengti bei pasirinkti saugesnes 
alternatyvas. Be to, sveikatai nekenksmingos alternatyvos dažnai būna aukštesnės kokybės ir todėl gali tarnauti ilgiau. 
Baldų ilgaamžiškumas taip pat turi didelę įtaką aplinkai.

Baldų gamyba Europos Sąjungoje yra atsakinga už milijo-
nus tonų CO2. Kiekvienais metais ES įmonės ir vartotojai 
išmeta apie 10 milijonų tonų baldų, tad tai geras argumen-
tas įsigyti naudotus baldus siekiant apsaugoti aplinką. 
Tokiu būdu galime apsaugoti ir savo sveikatą.

taip ne

Ar Jūsų baldai įsigyti panaudotų baldų 
parduotuvėje?

  Jei ketinate keisti baldus ir tekstilės gaminius, 
apsvarstykite galimybę pirkti naudotus. Baldai, 
pagaminti iš medžio drožlių plokštės, dažnai turi 
alergiją sukeliančio formaldehido, kuris galimai jau 
būna išgaravęs įsigyjant naudotus gaminius. 
Venkite 70-ųjų, 80-ųjų ir 90-ųjų baldų ir pagalvių su 
porolonu. Tuo metu buvo naudojamos degumą ma-
žinančios medžiagos, kurios šiuo metu yra drau-
džiamos. Todėl, pirkdami dėvėtus baldus, 
išsiaiškinkite, kada jie buvo pagaminti.
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Patikrinkite turimų baldų medžiagas
Ar esate užuodę „naujų baldų“ kvapą patalpoje? Šis kvapas 
gali būti pavojingų medžiagų, priklausančių lakiesiems 
organiniams junginiams (LOJ), ženklas. Šios medžiagos 
turi bendras savybes – žema virimo temperatūra ir didelė 
garavimo tikimybė. Pavyzdžiui, jų dažnai būna baldų 
tekstilės tirpiklių ir dažiklių sudėtyje. Galimas LOJ pavojus 
sveikatai – akių, nosies ir gerklės dirginimas, galvos 
skausmas ir kepenų, inkstų bei centrinės nervų sistemos 
pažeidimas.

Įsigydami naujus baldus atkreipkite dėmesį, kad juose 
nebūtų formaldehido ar LOJ, pavyzdžiui, aldehido ir 
trumpos grandinės karboksirūgščių, ypač skruzdžių 
rūgšties.

• Sumažinkite plastikinių medžiagų turinčių gaminių ir 
naudokite produktus, kuriuose nėra halogenintų 
polimerų (pvz., PVC).

• Pirmenybę teikite metaliniams gaminiams, pavyz-
džiui, pagamintiems iš geležies, plieno, aliuminio ir 
aliuminio lydinių. Geležis ir plienas turi būti poliruoti, 
dažyti milteliniu būdu arba cinkuoti, aliuminis – poli-
ruotas arba dažytas milteliniu būdu.

• Rinkitės medžio masyvo, kuo mažiau apdorotus 
baldus. Juos dažnai lengviau taisyti, jie būna patva-
rūs, tvirti ir neišskiria jokių cheminių medžiagų.

• Jei yra galimybė, rinkitės baldus, pagamintus iš ES 
šalių medienos, o ne atogrąžų ar kitos naudojimui 
buityje netinkamos medienos. ES galioja griežtesni 
cheminių medžiagų naudojimo reikalavimai.

• Rinkitės baldus iš medienos su darnios miškininkystės 
sertifikatu (FSC).

• Rinkitės baldus su aplinkosauginiais ženklais.

Atsižvelkite į paviršių dangą ir dažomąsias medžiagas

taip ne

Ar daugumos darbo stalų paviršius plastiki-
nis?

Ar dauguma biuro kėdžių pagamintos iš 
sintetinio pluošto?

Jei reikalinga danga, rinkitės natūralių aliejų, pigmen-
tų ir vaško dangas.
Nesirinkite baldų, jei jų dangos pigmentų sudėtyje 
yra sunkiųjų metalų, pavyzdžiui kadmio, chromo +, 
gyvsidabrio, švino ar jų junginių 
Venkite halogenintų degumą mažinančių medžiagų, 
odos, kurios rauginimo procese buvo naudojamas 
chromas, arba halogenintų sintetinių dangų.
Pirmenybę teikite vandens pagrindo dažams be 
tirpiklių. 

Venkite dėvėtų baldų, jei jiems buvo naudoti repelen-
tai nuo kandžių ar kitų kenkėjų.
Pirmenybę teikite modulinėms sistemoms su 
įstumiamomis ir varžtinėmis jungtimis, o ne klijuo-
tiems baldams, nes klijuose gali būti pavojingų 
medžiagų, kurios gali garuoti.
Pirmenybę teikite baldams su ekologiniais ženklais, 
pavyzdžiui, ES ekologiniu ženklu, „Mėlynasis angelas“ 
ir kt. (34 psl.).
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3.3.3 Elektroniniai prietaisai ir elektros 
energija
Elektroniniai prietaisai šiais laikais atlieka svarbų vaidmenį 
daugelyje biurų. Viena vertus, jų dėka darbas efektyvesnis, 
tačiau, kita vertus, elektronikos gamybai sunaudojama 
daug brangių žaliavų, o išmetant kaupiasi daug elektroninių 
atliekų, kurias sunku perdirbti. Be to, elektronika gali 
užteršti patalpų orą pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis, pavyzdžiui, bisfenoliu A ir bromintomis 
degumą mažinančiomis medžiagomis. Jos, be kita ko, 
naudojamos lazeriniuose spausdintuvuose ir telefonuose 
bei gali lemti nutukimą ir diabetą bei pakenkti vidaus 
organams.

Gera žinia: elektronikos prietaisų atžvilgiu, jau galite daug 
ką pakeisti, jei naudosite juos efektyviai ir saugiai, 
nepakenkdami sveikatai ir aplinkai.

Išeidami iš biuro trumpam laikui (pvz., pietų 
pertraukos metu), visuomet perjunkite prietaisus į 
nakties režimą, o ne budėjimo režimą, ir įjunkite 
energijos taupymo funkciją. Kai nenaudojate 
ilgesnį laiką arba naktį, pilnai išjunkite įrenginį, 
atjungdami maitinimo laidus ir transformatorius iš 
lizdo. Siekiamybė – naudoti kuo mažesnį skaičių 
prietaisų, apsiribojant būtiniausiais įrenginiais.
Jei įmanoma, taikykite lanksčius darbo grafiko 
modelius, kurių dėka kolegos galėtų dalintis darbo 
vieta. Tokiu būdu galite sumažinti medžiagų, 
energijos ir cheminių medžiagų vartojimo poreikį.

Ar stengiatės taupyti energiją? taip ne

Ar išeidami pietauti įjungiate nakties 
režimą?

Ar naktį išjungiate elektroninius prietaisus?

Atkreipkite dėmesį, kurioje vietoje 
laikomi elektroniniai prietaisai

taip ne

Ar spausdintuvas yra atskiroje patalpoje?

Ar laidai yra šalia šildymo įrangos?

Ar vietos šalia techninės įrangos kruopčiai 
valomos dulkių siurbliu

Dėl aukštos temperatūros, kylančios spausdinant, 
lakios medžiagos, pavyzdžiui, parafinai (minerali-
nė alyva), garuoja ir kaupiasi, sudarydamos 
nanodaleles. Laikykite spausdintuvą kuo atokiau 
nuo dirbančiųjų, galbūt net kitoje patalpoje, kad 
jie nekvėpuotų oru, kuriame atsiranda šių medžia-
gų. Tai ypač aktualu, jei spausdintuvai lazeriniai.
Turėkite vieną spausdintuvą visam biurui, kad ne 
tik sumažintumėte pavojingų cheminių medžiagų 
patekimą į aplinką, bet ir taupytumėte energiją.
Ar šalia šildymo įrangos yra kabelių? Jei taip, 
perkelkite juos į kitą vietą, kur jie nebūtų veikiami 
karščio. Kabeliai dažnai gaminami iš PVC, kuriuose 
gali būti priedų, pavyzdžiui, ftalatų ir (arba) 
antipirenų. Laidams ir prietaisams šylant gali 
išsiskirti kenksmingos cheminės medžiagos.
Dažnai dulkių siurbliu valykite vietas prie elektro-
ninių prietaisų ir kelis kartus per dieną vėdinkite 
patalpą, kad oras būtų švarus. Chemikalai dažnai 
kaupiasi dulkėse. Ypač svarbu siurbti prie elektro-
ninių prietaisų, nes jie išskiria ir antipirenus, ir 
ftalatus. Nenuplaukite dulkių kriauklėse, nes galite 
užteršti nuotekų valymo sistemas. Pirmiausia 
nuvalykite dulkių siurbliu, o po to šlapia šluoste, 
kad į vandens sistemą nepatektų dulkės. Siurbliu 
surinktas dulkes meskite į šiukšlių maišą.
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3.3.4 Apšvietimas
Tinkama šviesa sukuria malonią darbo atmosferą ir 
padidina mūsų gebėjimą atlikti darbus bei susikaupti. Taip 
pat apsaugosime savo sveikatą, rūpestingai pasirinkdami 
apsaugos nuo saulės spindulių medžiagą ir vengdami 
plastiko gaminių, nes juose esančios cheminės medžiagos 
gali garuoti į aplinką. Be to, alternatyvos, pagamintos iš 
natūralaus pluošto, dažnai atrodo net gražiau nei 
plastikinės!

Apsaugai nuo saulės spindulių rinkitės medvilnę 
arba liną.

Pirmenybę teikite perdirbto popieriaus audiniams.

Prie biuro langų išorėje naudokite medžiaginius 
tentus (markizes).

Siekdami taupyti energiją, rinkitės LED lempas. Jos 
tarnaus ilgiau ir taip sumažinsite energijos suvarto-
jimą.

taip ne

Ar jūsų biuro langų dangų sudėties pagrin-
das yra plastikas?

Apdairiai rinkitės elektroninius prietaisus

Įsigydami naujus elektroninius prietaisus, kuo 
daugiau dėmesio skirkite jų ilgaamžiškumui (atkreip-
kite dėmesį į prietaiso efektyvumo informaciją, bet ir 
į garantijos sąlygas, techninės priežiūros sutarčių ir 
atsarginių dalių tiekimo iš gamintojo galimybes bei į 
informaciją apie energijos suvartojimą).
Prietaisų korpusai turi būti atsparūs karščiui, smū-
giams ir įbrėžimams.
Rinkitės alternatyvas – gaminius su mediena (bambu-
ku), pavyzdžiui, USB atmintinę su mediniu korpusu ir 
jungiamuosius laidus su audinio apvalkalu.

Energiją taupančių biuro prietaisų sąrašą rasite: 
https://ecotopten.lt/. Papildoma energijos suvartoji-
mo ir mažiau kenksmingų medžiagų informacija 
pateikiama įvairiomis etiketėmis, pvz., „Energy Star“ 
arba „TCO“. (35 psl.)
Turėkite omenyje, kad nešiojamieji ir planšetiniai 
kompiuteriai yra ekonomiškesni nei stacionarūs 
kompiuteriai. 
Norėdami sumažinti išskiriamų teršalų kiekį, naudo-
kite žaliąją energiją.
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3.3.5 Renovacija
Kai atnaujinate biuro patalpas, turite daug galimybių išvengti 
chemikalų, pasirinkdami tinkamus sienų dažus, grindų 
medžiagą ir kiliminę dangą – taip sukursite sveiką ir aplinkai 
nekenksmingą atmosferą.

Cheminės medžiagos, kurių galima išvengti, yra, pavyzdžiui, 
azodažikliai ir organiniai fosfatai sienų dažuose, ftalatai kaip 
plastifikatoriai ir formaldehidas klijuose, kurie naudojami PVC 
grindims, arba bromintos degumą mažinančios medžiagos 
užuolaidose ir kilimuose. Kai šios pavojingos cheminės 
medžiagos garuoja, jos ne tik neigiamai veikia aplinką, bet ir 
gali pabloginti oro kokybę biuro patalpoje ir mums visą dieną 
kvėpuojant tokį orą kenkti mūsų sveikatai.
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Venkite kiliminės dangos, kurios sudėtyje yra 
halogenintų polimerų (PVC), azodažiklių, PFAS ar 
biocidų.
Idealiausia rinktis natūralių medžiagų kiliminę 
dangą.4

Rinkitės kiliminę dangą, pažymėtą ekologiniais 
ženklais, pavyzdžiui, „Mėlynojo angelo“, „Cradle to 
Cradle“, „GuT-Siegel“ ES ekologiniu ženklu arba 
Šiaurės šalių ekologiniu ženklu) (34 psl.).
Kadangi grindų dangų priežiūra ir tarnavimo laikas 
turi didelį ekologinį ir finansinį poveikį, būtina iš 
anksto numatyti valymo būdus.
Užspaudžiant ir pritvirtinant kiliminę dangą, 
išvengiama teršalų patekimo į aplinką, jei, pavyz-
džiui, kilimas tvirtinamas klijais.

nių tirpiklių, plastifikatorių ar lakiųjų junginių.
Ieškokite produktų, pažymėtų ekologiniais 
ženklais. Pavyzdžiui, „Mėlynojo angelo“, ES 
ekologiniu ženklu arba Šiaurės šalių ekologiniu 
ženklu (Nordic Swan). (34 psl.).
Jūsų biure yra PVC grindų danga, bet nenorite jos 
keisti? Nieko tokio! Be grindų, dar yra daug kitų 
būdų, kaip sumažinti pavojingų cheminių 
medžiagų išsiskyrimą biure. Jei vis tiek norite 
jaustis saugiau, uždenkite grindis kilimais, kad 
išvengtumėte cheminių medžiagų garavimo. 
Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kokia yra kilimo 
medžiaga! Taip pat temperatūra patalpoje 
neturėtų viršyti 21 °C.

3.3.6 Grindys
Atkreipkite dėmesį į savo biuro grindis. 
Šių rūšių grindyse gali būti pavojingų 
medžiagų.

Kiliminė danga
Suskaičiuokite kilimines dangas, 
pagamintas iš natūralių ir sintetinių 
medžiagų

Rūpestingai rinkitės grindis

Grindų medžiaga Patalpų su tokios rūšies 
grindimis skaičius

Laminatas

Sintetinė guma

PVC

Vinilas

Medžiaga Skaičius

Natūralus audinys

Sintetinis audinys

Venkite laminato, vinilo (PVC) ir sintetinės gumos, 
taip pat klijuojamų grindų dangų.
Rinkitės aplinkosauginiais ženklais pažymėtus 
produktus. 
Pirmenybę teikite medinėms grindims, kurios yra 
dengtos alyva, vašku arba vandens pagrindo dažais.
Medinės grindys turi būti pagamintos iš Europoje, o 
ne atogrąžų kraštuose augančių medžių medienos.
Rinkitės tvarios miškininkystės medienos (FSC arba 
PEFC sertifikatas), bambuko, kamštines, linoleumo 
ar natūralios gumos grindis ir paklauskite tiekėjo ar 
gamintojo, kaip jos buvo apdorotos.
Įsitikinkite, kad garso izoliacijoje ir neslystančiuose 
sluoksniuose taip pat nėra formaldehido, minerali-
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3.3.7 Sienų medžiagos

Rūpestingai rinkitės sienų medžiagas ir jų dažus

Tinkamai tvarkykite atliekas!
Cheminiais dažais dažytos sienos ir laikui bėgant iš jų išga-
ruojančios medžiagos kenkia ir aplinkai, ir žmonėms, todėl 
prieš įsigydami tokius dažus gerai pagalvokite. Tačiau ne-
svarbu, ar sienų dažai cheminiai, ar ne, būtina tinkamai ša-
linti atliekas, kad nepakenktumėme aplinkai!

 Likusius dažus, laką, jų talpas ir statybines medžia-
gas pristatykite į didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikšteles. 
Lako ir dažų likučių negalima išpilti į kriauklę ar 
unitazą!

Rinkitės vandens pagrindo produktus be organinių 
tirpiklių ir be lakiųjų organinių junginių (LOJ) ar 
plastifikatorių, tokių kaip ftalatai, glikolio junginiai, 
alkilfenolio etoksilatai, halogeniniai-organiniai 
junginiai, azodažikliai (kurie suyra iki kancerogeni-
nių aminų), biocidai, izotiazolinonai, formaldehi-
das ir sunkieji metalai.
Naudokite rekomenduojamus mažai teršalų 
išskiriančius sienų dažus: https://www.blauer-en-
gel.de/en/products/construction-heating 
Rekomenduojami ekologiniai ženklai yra „Mėlyna-
sis angelas“, „Cradle to Cradle“ ir kt. (34 psl.).
Venkite itin spalvotų tapetų. Paprastai juose yra 
daug kenksmingų medžiagų, pavyzdžiui, formal-
dehidas, galintis pakenkti nervų sistemai ir sukelti 
galvos skausmus.
Venkite plaunamų tapetų, nes jie dažnai gaminami 
iš plastiko ir jų sudėtyje gali būti plastifikatorių. 
Jie taip pat yra mažiau pralaidūs, todėl galima 
didesnė pelėsių dauginimosi rizika.
Jei sienos dažomos ne natūraliomis medžiagomis 
(pvz., kalkėmis ar moliu) ir (arba) dažais, nepažy-
mėtais ekologiniais ženklais, po dažymo būtina 
laukti mažiausiai 24–36 valandas, kol jie išdžius. 
Tuo metu neikite į patalpas, nes daug lakiųjų ir 

galimai pavojingų cheminių medžiagų išgaruoja ir 
kaupiasi patalpų ore.
Dažymui naudokite teptukus ir volelius, nenaudo-
kite dažų purškimo priemonių, nes purškiamus 
dažus galima įkvėpti ir taip pažeisti kvėpavimo 
takus.
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3.4 VIRTUVĖ
Prieš vartojimą mūsų maistas liečiasi su daugeliu medžiagų – pakuotėmis prekybos centre, 
indais, kuriuos naudojame laikymui, maisto ruošimo reikmenimis ir, galiausiai, mūsų stalo 
indais bei įrankiais. Daugelyje jų gali būti pavojingų medžiagų. Priklausomai nuo paskirties, į 
medžiagą dedami priedai, pavyzdžiui, plastifikatoriai, stabilizatoriai ar dažikliai. Tam tikromis 
aplinkybėmis, pavyzdžiui, kaitinant ar užšaldant, net ir laikant įprastomis sąlygomis, šios 
pavojingos medžiagos gali patekti į mūsų maistą. Todėl svarbu apgalvotai rinktis gaminius, 
kurie liečiasi su maistu, kad nepakenktumėme savo sveikatai.

Be to, su maistu besiliečiančios medžiagos kelia problemų ne tik dėl pavojingų sudedamųjų 
dalių, bet ir dėl atliekų kiekių. Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, skirti maistui, sudaro apie 
apie 36 proc. vandenynų taršos. Visgi, galime sumažiniti cheminių medžiagų patekimo į mūsų 
organizmą bei aplinką galimybes ir sumažinti atliekų kiekius!

3.4.1 Biuro virtuvės reikmenys

Žemiau rasite gaminius bei informaciją, apie juose galimai esančias pavojingas medžiagas.

Patikrinkite, iš kokių medžiagų pagaminti jūsų virtuvės reikmenys

Įvertinkite procentais (%), kiek turite stalo įrankių, pagamintų iš plastiko

Įvertinkite procentais (%), kiek turite stalo indų, pagamintų iš plastiko
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Venkite plastikinių gaminių

Suskaičiuokite gaminius

Pirkite stalo įrankius ir indus, menteles ar šaukštus, pagamintus iš medžio, stiklo, porceliano ar plieno. Venkite 
gaminių, pagamintų iš plastiko, nes kaitinant iš plastiko gali išsiskirti pavojingi priedai (sunkiai yrantys, biologiškai 
besikaupiantys, toksiški ir hormonų sistemą ardantys).

Naudokite pjaustymo lentas, pagamintas iš medžio, nes plastikinės pjaustymo lentos gali išskirti mikroplastiką.

Medžiaga Skaičius

Vienkartiniai plastikiniai indai:
– šiaudeliai 
– plastikiniai stalo įrankiai
– 
– 
–  

Plastikiniai reikmenys maisto gaminimui:
– pjaustymo lentelės
– šaukštai
– 
– 
–  

– Kepimo popierius

Silikonas:
– kepimo formos
– tešlos grandikliai
– 
–  

Klijuoto bambuko
– puodeliai
– stalo įrankiai
– indai
– 
– 
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Apgalvotai rinkitės reikmenų medžiagą

Praktiškose nepridegančiose keptuvėse naudojamas 
plastikas tefloninės dangos pavidalu. Įkaitinus iki 
aukštos temperatūros, keptuvė išskiria toksiškas 
medžiagas, kurias įkvėpus galimas pykinimas ir galvos 
svaigimas. Keptuvei susidėvėjus, plastiko dalys atsiski-
ria nuo paviršiaus ir patenka į maistą. 
Nesirinkite nepridegančių keptuvių, vietoj jų rinkitės 
nerūdijančio plieno, ketaus ar keramikos indus. Jei jau 
turite nepridegančią keptuvę, naudodami ją stenkitės 
nepažeisti paviršiaus ir neįkaitinkite daugiau nei 250 
laipsnių.

Silikonas saugus, jei jis prieš pirmą naudojimą 
pakaitinamas 4 valandas 200° C temperatūroje. 
Dauguma gamintojų vengia šios brangios proce-
dūros, todėl prieš naudojimą turėtumėte patys 
pakaitinti silikono indus.
Rinkitės keksiukų formeles ir kepimo popierių, 
pažymėtą ekologiniais ženklais, o ne teflonines 
formas su aliuminio pagrindu arba popierių, kurio 
paviršius apdorotas PFAS. Jei įmanoma, vietoj 
kepimo popieriaus naudokite tiesiog aliejų.

Bambuko kompozicinės medžiagos, naudojamos, 
pavyzdžiui, daugkartiniuose išsinešamuose kavos 
puodeliuose, lėkštėse ir stalo įrankiuose, yra 
presuojamos tam tikra derva. Dažnai šios dervos 
pagrindinis komponetas yra melaminas – kenks-
minga medžiaga. Jei bambuko indai yra veikiami 
aukštesnės nei 70° C temperatūros, iš melamino 
gali išsiskirti formaldehidas. Tokių produktų 
geriau vengti! Tik kieta bambuko mediena be 
priedų yra saugi.

Patikrinkite, iš kokių medžiagų pagaminti turimi kepimo indai

Keptuvės su nepridegančia danga

Nerūdijančio plieno / keramikos / ketaus keptuvės
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Kokiose pakuotėse laikote maistą? 
Sąraše žemiau pateikti tinkami ir netinkami maisto 
produktų laikymo pavyzdžiai.

Pakuotės medžiaga / maisto laikymo būdas Skaičius

Be pakuotės

Vienkartiniai plastikiniai indai 

Daugkartinio naudojimo plastikiniai indai

Popierinė

Stiklinė

Keramikinė

Nerūdijančio plieno

Medinė

Aliuminio

Plastikinė plėvelė

Putplasčio

3.4.2 Maisto produktų laikymas 
Maisto pakuotės prekybos centre, taip pat jūsų virtuvėje, 
paprastai atlieka svarbią funkciją. Pavyzdžiui, jose maistas 
ilgiau išsaugomas ar apsaugomas nuo sugedimo. Tačiau 
kenksminga maistą laikyti tam neskirtose pakuotėse, 
pavyzdžiui, karšto ar riebaus maisto nerekomenduojama 
laikyti plastikiniuose induose.

Venkite aliuminio gaminių! Aliuminis gali būti 
kenksmingas sveikatai, jei naudojamas maisto 
produktams, ypač jei maistas yra riebus ir 
rūgštus.
Vietoj plastikinės plėvelės ir aliuminio folijos 
naudokite alternatyvias medžiagas pavyzdžiui 
servetėles su bičių vašku ir kt., tiesiog laikykite 
maistą inde ir uždenkite, pavyzdžiui, lėkštele.
Pakeiskite senus ar sulūžusius plastikinius daiktus 
naujais, pagamintais iš stiklo, keramikos, nerūdi-
jančio plieno (pavyzdžiui, priešpiečių dėžutes). 
Neapdorota mediena ir medvilnė (su ekologiniais 
sertifikatais) – tai medžiagos, kurios taip pat yra 
saugios maisto laikymui.
Nešildykite maisto plastikiniuose induose ir 
nedėkite karšto, riebaus ir rūgštaus maisto į 
plastikinius indus – kenksmingos medžiagos gali 
išsiskirti ir patekti į maistą.
Patikrinkite, ar yra perdirbimo kodai bei plastiki-
nių gaminių naudojimo simboliai (33 psl.)
Vienkartinio plastiko indų nenaudokite daugiau 
nei vieną kartą. Priešingu atveju plastikas tampa 
akytas ir į maistą gali patekti kenksmingos 
cheminės medžiagos, ima kauptis bakterijos.
Iš kartoninės pakuotės maisto produktus perdėki-
te į stiklinius, keramikos, nerūdijančio plieno 
indus, nes jose gali būti mineralinio aliejaus, kuris 
gali sukelti kepenų, limfmazgių ir širdies vožtuvo 
uždegimus.
Venkite putplasčio indų, ypač karštiems ir rie-
biems maisto produktams. Jo gamybai naudojama 
kancerogeninė medžiaga benzenas, galintis 
pažeisti organus ir, įtariama, kad dažnai ir ilgai 
veikiant gali lemti genetinius sutrikimus.

Patarimai
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Elektroniniai prietaisai Galimi pavojai

Plastikinis virdulys –  Sudėtyje gali būti plastifikatorių ir kaitinant išsiskiria mikrodalelės bei 
bisfenolis A (BPA)

Mikrobangų krosnelė – Pavojingos spinduliuotės poveikis, jei modelis senesnis / lengvai pažeidžia-
ma danga
– Plastikinis korpusas
– Jei naudojama netinkamai, maistas pašildomas netolygiai

Indaplovė – Plastikinis korpusas
– Skalavimo priemonėse gali būti kenksmingų medžiagų

Šaldytuvas – Šaltnešis ir putplastis gali išskirti kenksmingas medžiagas
– Plastikinis korpusas

Kapsulinis kavos aparatas – Kapsulės gaminamos iš plastiko
– Daug atliekų, suvartojama daug elektros energijos

Iš kokios medžiagos pagamintas jūsų 
virdulys?

taip ne

Ar turite mikrobangų krosnelę? 

3.5.3 Elektroniniai prietaisai ir elektros 
energija
Šaldytuvas, virdulys ir mikrobangų krosnelė ypatingai 
palengvina mūsų kasdienį gyvenimą – tai puiki įranga 
maisto ir gėrimų laikymui bei paruošimui. Tačiau atsižvel-
giant į tai, kad jie tiesiogiai ar netiesiogiai liečiasi su mūsų 
maistu, mes turime juos apdairiai rinktis ir tinkamai 
naudoti.

Rinkitės pagamintą iš stiklo arba nerūdijančio plieno, 
arba net virdulį, kurį naudosite ant viryklės (pavyz-
džiui, pagamintą iš borosilikatinio stiklo, pritaikytą 
asmenims, kurie alergiški nikeliui / metalams), kad 
išvengtumėte kenksmingų medžiagų išsiskyrimo.

Atkreipkite dėmesį į tarnavimo laiką ir energijos 
taupymo efektyvumą.

Patikrinkite, ar yra perdirbimo kodai (33 psl.).

Atkreipkite dėmesį, koks spinduliuotės poveikis, ar 
perdirbama konstrukcija ir kiek suvartojama elektros 
energijos budėjimo režime (pvz., ar yra išmaniosios 
energijos taupymo funkcijos).

Uždarius dureles, vidaus apšvietimas turėtų išsijungti, 
kad būtų užtikrintas energijos taupymas.

Maistui šildyti nenaudokite plastikinių indų, naudoki-
te stiklinius ar keramikos indus. Jei naudojamas 
plastikas, ieškokite simbolio „Tinka mikrobangų kros-
nelei“, kuris yra trys banguotos linijos (niekada 
nenaudokite metalinių indų mikrobangų krosnelėjė!).

Atitarnavusius prietaisus pristatykite į surinkimo/
perdirbimo punktą.
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Ar tinkamai naudojate indaplovę?
Indaplovė gali būti ekologiškesnė nei plovimas rankomis, jei 
tinkamai užpildyta ir tinkamai naudojama.
• Rinkitės indaplovę, kuri sunaudoja mažai energijos ir 

vandens. 
• Dažnai pakanka ekonomiškų ar trumpų programų, o 

išankstinis skalavimas įprastai nereikalingas.
• Nepalikite indaplovės budėjimo režime – kai nenaudo-

jate, visiškai išjunkite.
• Jei neturite indaplovės, peržiūrėkite skyrių „Valymo 

priemonės“, kur rasite patarimus apie indų ploviklius 
ir kt.

Kokios rūšies kavos mašiną turite?
• Pirmenybę teikite kavos aparatams su filtrais, arbati-

nukams su sieteliu arba tiesiog kavos filtrams (indai 
kavos filtrams gaminami iš porceliano arba stiklo).

• Kavos filtrai dažnai būna kompostuojami, tačiau 
daugkartiniai filtrai (jie lengvai nuplaunami, pageidau-
tina ne iš plastiko, pavyzdžiui, nerūdijančio plieno 
tinklelis) yra geresnė alternatyva siekiant sumažinti 
atliekų susidarymą.

• Venkite plastikinių puodelių!
• Jei šiuo metu turite kapsulinį kavos aparatą, naudokite 

daugkartinio naudojimo kapsules (pagamintas iš 
nerūdijančio plieno, 100% perdirbamos medžiagos).

Ar jūsų šaldytuvas taupo energiją?
Šaldytuvai yra vieni daugiausiai elektros energijos naudo-
jantys buitiniai prietaisai.
• Rinkitės energiją taupantį ir tik būtino dydžio šaldytu-

vą, kad energija nebūtų švaistoma veltui.
• Patys nustatykite temperatūrą (pasak Federalinės 

aplinkos agentūros, šaldytuve pakanka 7 °C).
• Nestatykite šaldytuvų šalia šilumos šaltinių ir tiesiogi-

niuose saulės spinduliuose.
• Ant šaldytuvo sienelių esant dideliam kiekiui ledo 

padidėja elektros energijos suvartojimas, todėl 
prietaisą reikia reguliariai atitirpinti.

• Senus prietaisus pristatykite į surinkimo punktą.
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4 SKYRIUS. VALYMAS
Siekiant išlaikyti malonią darbo atmosferą biurų patalpose, valymas yra 
nepastebima ir vis dėlto reikšminga kasdienio darbo dalis. Tačiau ne visada 
lengva kruopščiai pašalinti cheminėmis medžiagomis užterštus nešvarumus ir 
išvengti valymo priemonių biure. 

Tolesniuose skyriuose pateikiame būdus, kaip biuro darbuotojai ar biuro 
vadovai gali rasti tinkamus sprendimus, apsaugančius darbuotojus bei 
tausojančius gamtos išteklius bei veingiančius cheminių medžiagų. 
 
Jei esate biuro vadovas, jūs atsakingas už savo darbuotojų sveikatą ir saugą. 
Valymo priemones derėtų laikyti atskiroje patalpoje, kad pavojingos cheminės 
medžiagos nepatektų iš valymo priemonių per plaučius ir odą. Nelaikykite jų 
vietose, kur valikliai gali liestis su maistu. Dažnai taip pat praverčia, kad 
informacija apie turimas valymo priemones būtų visiems aiškiai matoma. 
Daugelis darbuotojų mažai arba visai nežino apie pavojų, kurį kelia cheminės 
medžiagos, esančios valymo priemonėse, nekreipia dėmesio į pavojaus 
simbolius ir ekologinius ženklus. Taip pat gali būti labai naudinga informuoti, 
kaip saugiai naudoti valymo priemones (valymo patarimų sąrašas pateikiamas 
žemiau esančiuose skyriuose).
 
Taip pat galite apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų cheminių medžiagų kitais 
būdais: taikyti instrukcijas, pateiktas produktų apsaugos sąraše, rūpintis 
tinkamomis apsauginėmis priemonėmis. Visų pirma būtina naudoti tinkamas 
pirštines. Atsargiai: nenaudokite ligoninėse naudojamų plonų latekso piršti-
nių. Pasak Drezdeno universitetinės ligoninės, jos gerai apsaugo nuo virusų ir 
bakterijų, bet ne nuo valymo priemonių. Pirštinės paprastai yra per plonos, 
kad apsaugotų odą nuo cheminių medžiagų. Rekomenduojama įsigyti valymui 
tinkamas pirštines, pavyzdžiui, nitrilines ir su medvilnės pluošto pamušalu. 
Tačiau cheminės medžiagos ne tik absorbuojamos per odą, bet ir patenka į 
organizmą per gleivinę. Apsauginiai akiniai ir medicininės kaukės gali užkirsti 
kelią nemaloniems odos dirginimams ir alerginėms reakcijoms.

Jei esate biuro darbuotojas, jūs taip pat galite naudoti kiek įmanoma mažiau 
chemikalų. Viena vertus, labai svarbu išvalyti darbo vietą ir kruopščiai pašalin-
ti cheminėmis medžiagomis užterštas dulkes. Kita vertus, valymo metu bemaž 
neįmanoma visiškai išvengti pavojingų cheminių medžiagų. Nepaisant to, 
norint apsaugoti save ir aplinką, reikia atsižvelgti į keletą punktų.
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Verta samdyti valymo įmones, ypač atviro planavimo biuruose. Į 
sutartį įtraukite aplinkosaugos kriterijus, kad galėtumėte būti 
tikri, jog valymas atliekamas su sveikatai ir aplinkai nekenksmin-
gais produktais. Rinkdamiesi valymo įmonę, atkreipkite dėmesį į 
šiuos kriterijus:
• Visos valymo priemonės, higienos priemonės ir kitos 

naudojamos priemonės, pavyzdžiui, šiukšlių maišai, turi 
būti paženklintos pripažintu aplinkosaugos ženklu (pvz., ES 
ekologiniu ženklu, „Mėlynojo angelo“, ECOCERT, tvarios 
miškininkystės standarto (FSC) ar lygiaverčiais ženklais). 
Darbuotojai turėtų būti apmokyti naudoti šiuos produktus, 
ypač žinoti apie valymo priemonių dozavimą ir tinkamą 
naudojimą. 

• Jei įmanoma, rinkitės dezinfekavimo priemones etilo 
alkoholio pagrindu (etanolio), nes jos turi mažiausiai 
pavojingų savybių.

• Mikropluošto šluostės yra tinkamos, nes jos yra itin suge-
riančios ir nereikia jokių ploviklių nešvarumams valyti. 
Rinkitės šluostes su aplinkosauginiu ženklinimu, pavyzdžiui 
„EcoTex“ ir kt.

• Visada reikia turėti pakankamai apsauginių priemonių, 
pavyzdžiui, apsauginių chalatų, pirštinių, burnos ir nosies 
apsaugos priemonių.

• Būtinai reguliariai keiskite valymo šluostes ir kitus reikme-
nis, nes naudojant kelis kartus juose kaupiasi pavojingos 
cheminės medžiagos.

Leistina Draudžiama

Dėvėkite apsaugines priemones (kaip aprašyta aukščiau) Niekada nemaišykite valymo priemonių tarpusavyje, nes 
galima nepageidaujama reakcija bei toksiški garai

Naudokite kuo mažiau ploviklių, dažnai pakanka tik vandens Nenaudokite dezinfekavimo priemonių

Jei dezinfekavimo priemonės yra būtinos, rinkitės pagamin-
tas etilo alkoholio (etanolio) pagrindu, nes jos turi mažiausiai 
kenksmingų savybių

Informuokite kolegas ir vadovus apie grėsmes Pavojingų cheminių medžiagų galima rasti beveik visose 
valymo priemonėse: stenkitės jų nenaudoti. Svarbu regulia-
riai valyti cheminėmis medžiagomis užterštas dulkes

Vėdinkite patalpą 2-3 kartus per dieną Nevalykite per dažnai: sveikatai gali pakenkti per dažnas 
kenksmingų produktų garų įkvėpimas. Raskite optimalų 
sprendimą

Augalai ne tik papuoš kabinetą, bet ir valys orą. Augalų, kurie 
valo orą, sąrašą rasite 6 skyriuje
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5 SKYRIUS. PATARIMAI DARBUOTOJAMS:  
SAUGOKITE SAVE IR APLINKĄ
Kenksmingos cheminės medžiagos – tai medžiagos, kurios 
gali būti arba yra kancerogeninės, mutageninės, patvarios, 
bioakumuliacinės, ardančios endokrininę sistemą arba 
toksiškos. Jos dažnai yra leistinos nedideliais kiekiais arba 
jas galima įsigyti tol, kol rinkoje neatsiranda geresnis pakai-
talas. Todėl patartina jų vengti. Galbūt jų nematome, bet iš 
tikrųjų kiekvieną dieną mus supa įvairios pavojingos chemi-
nės medžiagos. Mūsų organizme ir aplinkoje esančių medžia-
gų sąveika vadinama „kokteilio efektu“. Kokį poveikį tai turi 
mūsų organizmui ir aplinkai, kol kas iš esmės nežinoma.

Galima įrodyti, kad atskiros kenksmingos cheminės medžia-
gos turi konkretų poveikį žmogaus organizmui. Jos gali su-
kelti galvos skausmą, alergiją, vėžį, lemti sumažėjusį 
vaisingumą ar hormonų sutrikimus. Dėl jų cheminės struk-
tūros šias medžiagas žmogaus organizmas klaidingai atpažįs-

ta kaip hormonus, jos veikia panašiai kaip organizmo 
hormonai ir taip sutrikdo mūsų jautrios hormonų sistemos 
pusiausvyrą. Net ir mažiausio kiekio pakanka, kad poveikis 
būtų reikšmingas.

Pavojingos cheminės medžiagos taip pat patenka į aplinką 
per nuotekas bei orą. Šiuolaikiniai nuotekų valymo įrenginiai 
negali visiškai filtruoti visų medžiagų – tai viena iš priežasčių, 
kodėl pavojingos medžiagos yra aptinkamos gamtoje. Tai 
reiškia, kad medžiagos gali patekti atgal į geriamąjį vandenį 
ir maistą, taip pat trikdyti ekosistemų biologinę įvairovę. 
Kenksmingos cheminės medžiagos gyvūnams gali turėti pa-
našų neigiamą poveikį, kaip ir žmonėms.

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite šio leidinio 1 
skyrių.

Atsispausdinkite 
ir turėkite biure
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Darbo stalas 
Saugokite elektroniką ir laidus nuo šildymo 
įrangos ir saulės spindulių! Kabelių ir pačios 
elektros įrangos izoliacijoje dažnai yra priedų, 
pavyzdžiui, plastifikatorių ir antipirenų. Kuo 
šiltesnis oras, tuo daugiau cheminių medžiagų 
išsiskiria. 

Valykite dulkes! Tyrimai parodė, kad pavojingos 
cheminės medžiagos ypač kaupiasi dulkėse. Jos 
veikia kaip pavojingų cheminių medžiagų magne-
tas. Kai oras cirkuliuoja, dulkių dalelės per plaučius 
patenka į organizmą. Ypač svarbu valyti dulkes 
šalia elektroninių prietaisų. Valykite biurą kelis 
kartus per savaitę. 
 
Valykite ekologiškai! Valymo priemonėse įprastai 
būna daug kvapiųjų medžiagų ir aštraus kvapo 
ploviklių ar dezinfekavimo priemonių. Jie gali 
sukelti alergijas ir odos sudirginimus. Todėl 
„mažiau yra daugiau“. Valymo priemonėmis 
valykite ir (arba) dezinfekuokite tik būtiniausiu 
atveju. Jei reikia, naudokite valymo priemones, 
pažymėtas aplinkosauginiu ženklu (pvz., „Mėlynojo 
angelo“, ES ekologiniu ženklu ir kt.). Namuose 
naudojami produktai, pavyzdžiui actas ir soda, yra 
veiksmingi ir darnūs pagalbininkai.

Visiškai išjunkite elektroninius prietaisus, kai jie 
nenaudojami. Prietaisai nekais ir mažiau teršalų 
pateks į aplinką.

Maistas / priešpiečių dėžutės
Indai, kuriuos kasdien naudojate maistui, gali būti 
pavojingų medžiagų šaltiniai. Šios medžiagos gali 
patekti į organizmą per maistą, kuris laikomas 
tokiuose induose. Imdamiesi paprastų ir nebrangių 
priemonių, per labai trumpą laiką galite sumažinti 
rizikas.

 

Venkite (plastikinių) pakuočių! Kiek įmanoma 
venkite maisto produktų pakuotėse. Ypač jei jie 
suvynioti į plastiką, aliuminio foliją ar yra plastiku 
dengto kartono pakuotėje. Daugelis restoranų 
leidžia išsinešti patiekalus induose, kuriuos atsineša-
te patys. Jei neturite kito pasirinkimo, kuo trumpiau 
laikykite maistą tokiose pakuotėse.

Venkite gėrimų, parduodamų išsinešti, plastiko 
puodeliuose! Kartoniniai puodeliai, skirti kavai ir 
kitiems karštiems gėrimams, turi ploną plastikinę 
dangą viduje ir sukuria didžiulį atliekų kiekį. Puode-
liai, pagaminti iš plastiko arba bambuko kompozici-
jos, tam tikromis sąlygomis į gėrimą gali išskirti 
kenksmingas medžiagas. Todėl nenaudokite jų, 
atsineškite savo keraminį, stiklinį ar nerūdijančio 
plieno puodelį. 

Nenaudokite plastikinių indų mikrobangų krosne-
lėse! Karštas, riebus ir rūgštus maistas skatina 
cheminių medžiagų migraciją į maistą. Nors kai kurie 
plastikiniai indai yra pažymėti kaip atsparūs mikro-
bangoms, cheminės medžiagos vis tiek kaskart 
nedideliais kiekiais gali patekti į maistą. Paprastas 
sprendimas – naudokite keramines lėkštes ar stiklo 
indus.

Netylėkite! Aktyviai pasisakykite už darnius ir 
mažiau kenksmingus produktus savo biure.

Biuro patalpa
Temperatūra patalpoje turėtų būti žemesnė nei 
21°C! 
Taip užtikrinsite mažesnį pavojingų cheminių 
medžiagų išsiskyrimą.

Papuoškite biurą augalais! Daugelis augalų rūšių 
gali filtruoti teršalus iš oro ir tuo pačiu papuošia 
biurą. Kai kurių augalų pavyzdžiai pateikti augalų 
lentelėje žemiau. 

Dažnai vėdinkite patalpą! Visiškai atidarę visus 
langus 3 minutėms išleisite patalpos orą ir įleisite 
gaivų lauko orą į patalpą, o sienos neatvės. Tokiu 
būdu dulkes ir išsiskyrusias chemines medžiagas 
pašalinsite iš biuro patalpos.

   10 patarimų, kaip sumažinti kenksmingų cheminių medžiagų poveikį
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Augalas Savybės

Kuokštinis chlorofitas (Chlorophytum comosum) Sugeria formaldehidą, filtruoja ksileną

Nefrito medis, laimės medis ar pinigų medis (Crassula ovata) Filtruoja benzeną, formaldehidą, ksileną, trichloretileną

Dracena (Dracaena sp.) Filtruoja benzeną, formaldehidą, ksileną, trichloretileną

Bromelija (Bromelia sp.) Filtruoja acetoną, benzeną, formaldehidą

Šeflera (Schefflera arboricola) Filtruoja benzeną, formaldehidą, ksileną, nikotiną, išskiria 
deguonį ir drėgmę

Vėzdūnė (Spathiphyllum sp.) Gali pašalinti dūmų kvapą iš kambario, bet: nuodingas 
augalas!

Chrizantema (Chrysanthemum indicum) Filtruoja benzeną, formaldehidą, ksileną, trichloretileną

Filodendras (Philodendron sp.) Itin geraifiltruoja benzeną, formaldehidą, ksileną, trichlo-
retileną, bet: nuodingas augalas!

Sansevjera (Sansevieria sp.) Filtruoja benzeną, formaldehidą, ksileną, trichloretileną

Gebenė (Hedera helix) Itin gerai filtruoja benzeną, formaldehidą, ksileną, bet: 
nuodingas augalas!

Smulkialapis fikusas (Ficus Benjamina) Filtruoja formaldehidą, ksileną

6 SKYRIUS. BENDRI PATARIMAI 
SVEIKOS DARBO APLINKOS  
KŪRIMUI
6.1 Augalai
Augalai ne tik įneša spalvų į kartais šiek tiek pilką kasdienį biuro gyvenimą, 
bet ir teigiamai veikia mūsų psichiką bei gerina patalpų klimatą. Jie filtruoja 
orą ir puikiai padeda apsaugoti biuro darbuotojų sveikatą. Puoškite savo 
darbo vietą toliau išvardytais augalais ir sukurkite malonesnę darbo aplinką. 
Įsitikinkite, kad įsigyjate augalus, kurie nėra užteršti pesticidais.
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6.3 Perdirbimo kodai
Plastikiniai maisto indai ir pakuotės paprastai (bet ne visa-
da) yra pažymėti rodyklių simboliu ir skaičiumi: tai yra per-
dirbimo arba dervos identifikavimo kodas. Kodo skaičiai 
nuo 1 iki 6 nurodo konkrečius gryno plastiko polimerus, o 
skaičius 7 apima visas kitas plastiko rūšis ir mišinius. 

Polivinilchloridas (PVC, kodas 3) ir polistirenas (PS, kodas 6) 
yra pagaminti iš toksiškų monomerų, juose dažnai yra pa-
vojingų priedų, pagalbinių medžiagų ir šalutinių produktų. 
Todėl jų reikėtų vengti, ypač esant salyčiui su maistui. Ki-
tuose polimeruose paprastai yra mažiau pavojingų medžia-
gų, kurios gali būti kenksmingos, tačiau vėlgi: tai labai 
priklauso nuo gamybos procesų .

6.2 Pavojingų cheminių medžiagų ženklinimas 
Pavojaus piktogramos vaizduoja medžiagos kenksmingumą ir naudojamos tarptautinėje „Visuoti-
nai suderintoje cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemoje (GHS)“. 

Geriausias patarimas: venkite visų medžiagų, kurios pažymėtos vienu iš žemiau pateiktų simbolių:

Piktograma Rizika

TOKSIŠKA
Galimas pavojus gyvybei arba ūmus apsinuodijimas net ir trumpai veikiant nedide-
liais kiekiais.
Žinokite, kad dirbate su cheminėmis medžiagomis ir preparatais, kurios yra labai 
toksiškos, patekusios ant odos, įkvėpus arba prarijus, gali sukelti net mirtį.

KENKSMINGA, DIRGINANTI MEDŽIAGA 
Ėsdinantis ar dirginantis. Dauguma ploviklių, įskaitant tuos, kurie pažymėti ekologi-
niu ženklu, turi šį simbolį. Naudoti šiuos produktus nėra blogai, tačiau elkitės 
atsargiai, nes jie gali sudirginti odą ar akis tiesioginio ar garų / aerozolių poveikio 
atveju.
Ši piktograma reiškia vieną arba kelis iš šių įspėjimų: 
• Labai toksiškas (pavojingas)
• Įjautrina, dirgina odą ir akis 
• Kvėpavimo takų dirgiklis 
• Narkotinis, sukelia mieguistumą arba svaigulį 
• Pavojingas ozono sluoksniui

ĖSDINANTI MEDŽIAGA
Kai naudojate chemines medžiagas, pažymėtas šia piktograma, žinokite, kad jos yra 
ėsdinančios ir gali stipriai nudeginti odą, pažeisti akis. Be to, jos sukelia metalų 
koroziją.

KENKSMINGA APLINKAI
Ši piktograma įspėja, kad preparatas yra pavojingas aplinkai ir teršia vandenį 
toksinėmis medžiagomis.

Yra vienas arba keli šia piktograma pažymėtos medžiagos ar mišinio poveikiai:
• Kancerogeninis
• Turi įtakos vaisingumui ir negimusiam kūdikiui 
• Sukelia mutacijas 
• Yra respiratorinis dirgiklis, įkvėpus gali sukelti alergiją, astmą arba kvėpavimo 

problemų
• Yra toksiškas tam tikriems organams
• Pavojingas įkvėpus, gali sukelti mirtį arba pavojų sveikatai jį prarijus arba jam 

patekus į kvėpavimo takus

32

keine Quelle



Kodas Pavadinimas
Standartiniai produktai Galimas poveikis sveikatai Perdirbimas ir deginimas

Polietileno tereftalatas
Gėrimų buteliai, maisto ir 
sveikatos priežiūros produktų 
pakuotės, poliesteris daugelyje 
tekstilės gaminių.

Iš PET butelių, ypač šildant, gali išsiskirti nedidelis 
toksiškas pusmetalio stibio kiekis (žemiau leistinų 
ribų). Vienkartinio naudojimo PET butelių 
sudėtyje gali būti acetaldehido – medžiagos, 
galinčios pakeisti vandens skonį, ir ES šalyse 
įtariamos esant kancerogeninės. Štai kodėl 
vienkartinį PET butelį reikia naudoti tik vieną 
kartą – nenaudoti pakartotinai!

Perdirbamas.

Didelio tankio polietilenas 
(HDPE) 
Pieno, vandens ir sulčių taros, 
maisto ir kosmetikos pakuočių 
danga. 

Vengti tiesioginių saulės spindulių poveikio, nes 
gali išsiskirti endokrininę sistemą ardanti 
medžiaga – nonilfenolis.

Perdirbamas.

Polivinilchloridas
Kietasis PVC: kanalizacijos 
vamzdžiai, langų profiliai, 
aliejaus/acto buteliai
Minkštasis PVC: grindų dangos, 
vandens žarnos, sintetinė oda, 
viniliniai kilimai, plaukimo ratai, 
žaislai.

Vengti: ypač kenksmingas! 
Iš PVC per visą produkto gyvavimo ciklą gali 
patekti įvairių nuodingų cheminių medžiagų 
(bisfenolis A, švinas, gyvsidabris, kadmis ir 
ftalatai) ir sukelti rimtų sveikatos ir aplinkos 
problemų. Žaliavinis vinilchloridas yra  
pripažintas kaip kancerogenas.

Perdirbti yra labai sunku dėl 
bendro pavojingų plastifikatorių 
naudojimo, o juos deginant ir 
utilizuojant gali atsirasti daug 
toksinų (kancerogeninių, 
patvarių organinių teršalų).

Mažo tankio polietilenas 
(LDPE)
Popierinių servetėlių pakuotės, 
maisto plėvelė, pieno taros 
vidinė danga.

Vengti tiesioginių saulės spindulių poveikio, nes 
gali išsiskirti endokrininę sistemą ardanti 
medžiaga – nonilfenolis.

Perdirbamas.

Polipropilenas
Maisto tara, šiaudeliai, buteliu-
kai kūdikiams, indai, skirti 
mikrobangų krosnelėms.

Santykinai stabilus ir atsparus karščiui. Per ilgesnį 
laiką iš medžiagos gali išsiskirti stabilizatoriai 
(pvz., oleamidas).

Perdirbamas.

Polistirenas
Putų polistirolas maisto 
produktų gabenimui, vienkarti-
niai puodeliai/ dangteliai/stalo 
įrankiai, dviratininkų šalmai, 
drabužių pakabos.

Vengti: ypač kenksmingas!
Gamybos procese naudojamas benzenas, 
pripažintas kaip kancerogenas. Jame gali būti 
hormonų pusiausvyrą trikdančių ftalatų. Kenks-
mingas stirenas gali patekti iš maisto pakuotės į 
maistą, ypač, kai maistas yra riebus, karštas ar 
rūgštus.

Perdirbti yra sunku, o deginimas 
labai pavojingas dėl kenksmingų 
medžiagų.

Kita
Vandens aušintuvai, gėrimų 
buteliai, mikrobangų krosnelės 
indai, virtuvinė įranga, kontak-
tiniai lęšiai, terminis popierius.

Vengti!
Daugiasluoksnis arba mišrus plastikas su 
nežinomais polimerais. Patartina vengti.

Neperdirbama.

Kita: Poliuretanas (PU)
Izoliacijos medžiagos, dažnai 
minkšti/putų gaminiai.

Kartais gamybos metu naudojama toksiška 
medžiaga – izocianatas.

Perdirbti yra sunku, o deginimas 
labai pavojingas dėl kenksmingų 
medžiagų. Šalinant gali išsiskirti 
kenksmingos medžiagos (pvz., 
izocianatas, cianido vandenilio 
rūgštis ir dioksinai).

Kita: Polilaktinė rūgštis (PLA)

Poliesterio tipo, pagaminta iš atsinaujinančių 
išteklių (pvz., kukurūzų krakmolas) ir dažnai 
vadinama „bioplastiku“; dažnai kaip mišinys su 
naftos pagrindu pagamintais polimerais ir 
daugeliu priedų.

Iš dalies biologiškai skaidoma 
pramoninėse kompostavimo 
vietose (ne privačiose komposti-
nėse)
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6.4 Aplinkosauginiai ženklai
Dažniausiai naudojamų aplinkosauginių ženklų apžvalga

Valymo priemonių, kosmetikos ir kitų produktų ženklinimo ženklai

ES ekologinis ženklas yra tarpvalstybinis aplinkosauginis ženklas, padedantis vartotojams nustatyti mažiau 
teršiančius produktus ir paslaugas. Čia atsižvelgiama į bendrą produkto gyvavimo ciklą, pradedant žaliavų 
gavyba, baigiant gamyba, naudojimu ir utilizavimu. Atitinkamos produktų grupės apima dažus ir lakus, 
ploviklius, drabužius ir avalynę, popieriaus gaminius ir dirvožemį gerinančias medžiagas. Pagrindiniai 
kriterijai yra nuolat atnaujinami.

Mėlynąjį angelą inicijavo Vokietijos vyriausybė. Juo žymimi ekologiškiškumu išsiskiriantys produktai. 
Mėlynasis angelas atsižvelgia ir į aplinkos, ir į vartotojų apsaugos problemas. Todėl jis skiriamas produk-
tams ir paslaugoms, kurie yra ne tik ypač draugiški aplinkai, bet ir atitinka aukštus darbuotojų saugos ir 
tinkamumo naudoti standartus. Daugelis produktų grupių (daugiau nei 12000 produktų ir paslaugų iš apie 
1600 kompanijų) gali būti sertifikuojami Mėlynojo angelo ekologiniu ženklu, pvz., dažai, dangos, baldai, 
techninė įranga, statybinės medžiagos, medienos apdorojimo produktai, plovikliai, popieriaus gaminiai, 
taip pat drabužiai ir avalynė.

NO

RD
IC ECOLABEL

Šiaurės šalių gulbė yra oficialus Šiaurės šalių aplinkosauginis ženklas. Panašiai kaip ES ekologinis ženklas, 
produkto poveikis aplinkai vertinamas per visą gaminio gyvavimo ciklą. Iki šiol yra įtraukti produktai iš 61 
produktų grupės; tarp tokių produktų – kosmetika, plovikliai, biuro ir laisvalaikio reikmenys, žaislai 
vaikams, baldai, grindų dangos gaminiai, viešbučių, restoranų gaminiai, produktai konferencijų salėms ir 
tekstilės paslaugos, siejami su angliškai vadinama „Good Environmental Choice“ (Palankus aplinkai 
pasirinkimas) sertifikavimo sistema. Šis ženklas orientuotas į gana plačiai naudojamus produktus ir 
paslaugas, turinčius didelį poveikį aplinkai. Gamtos apsaugos tarnybos veikla prasidėjo nebalinto popie-
riaus, gyvsidabrio neturinčių baterijų ir aplinkai pritaikytų skalbinių ploviklių kampanijomis, taip pat įtraukė 
keletą kitų produktų ir paslaugų.

Prieš leidžiant gaminį ar paslaugą žymėti „Good Environmental Choice“ ekologiniu ženklu, jis turi atitikti 
tam tikrus kriterijus. Aplinką veikia ne tik vartojamos prekės. Kadangi tokie veiksniai kaip kelionės ir 
elektros suvartojimas taip pat turi didelių padarinių aplinkai, Švedijos gamtos apsaugos draugija įtraukė 
paslaugas į savo ekologinio ženklinimo programą. Joje nustatyti keleivių vežimo, prekių gabenimo ir 
elektros tiekimo kriterijai.

ECOCERT yra tvarumo sertifikavimo organizacija. Tai organizacija, kurią Prancūzijoje įsteigė agronomai, 
supratę, kad reikia plėtoti ekologišką žemės ūkį. Ji stengiasi pasiūlyti tam tikrą pripažinimo formą tiems, 
kurie naudojasi tokiu gamybos būdu. Nuo pat įkūrimo ECOCERT specializuojasi ekologiškų žemės ūkio 
produktų sertifikavime. ECOCERT prisideda prie ekologinio ūkininkavimo plėtros.

NATRUE ženklas – garantija kosmetikos gaminiams. Tikslas – populiarinti ir apsaugoti natūralius grožio ir 
odos priežiūros produktus. Bet kuris produktas, turintis NATRUE ženklą, turi būti kuo natūralesnis, naudo-
jant natūralius ir ekologiškus ingredientus, švelnius gamybos procesus ir aplinkai nekenksmingą praktiką.

Produktų, pažymėtų BDIH sertifikuotos natūralios kosmetikos ženklu, gamintojai naudoja natūralias žaliavas, 
tokias kaip augalinis aliejus, riebalai ir vaškai, žolelių ekstraktai ir eteriniai aliejai bei aromatinės medžiagos, 
gautos kontroliuojant augalų auginimą ar gamtoje renkamus augalus. Be kruopštaus žaliavų parinkimo, 
nustatant šio ženklo kriterijus, svarbus vaidmuo tenka kiekvieno produkto ekologiniam poveikiui.

Tvarios medienos ženklinimas

Miškų valdymo taryba (Forest Stewardship Council (FSC)) skatina aplinkai tinkamą, socialiai naudingą ir 
ekonomiškai perspektyvų pasaulio miškų valdymą.
Miško pažymų patvirtinimo programa (PEFC) yra tarptautinė pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, 
siekianti skatinti darnią miškų priežiūrą (SFM) per nepriklausomą trečiųjų šalių sertifikavimą. Ji veikia visoje 
miško tiekimo grandinėje, kad skatintų gerą miškotvarkos patirtį ir užtikrintų, jog mediena ir ne medienai 
skirti miško produktai būtų gaminami laikantis ekologinių, socialinių ir etinių standartų.
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Baldų, elektronikos prietaisų ir statybinių medžiagų ženklinimas

TCO Certified yra tarptautinis IT produktų tvarumo sertifikatas, apimantis daugybę kriterijų, užtikrinančių, 
kad IT produktai būtų gaminami, naudojami ir perdirbami atsižvelgiant į aplinkosauginę ir socialinę 
atsakomybę.
„TCO Certified“ apjungia socialinės atsakomybės reikalavimus įrenginiuose, kuriuose gaminamas produk-
tas, vartotojų saugumą ir ergonomišką dizainą, taip pat minimalų poveikį aplinkai (įskaitant cheminį turinį) 
tiek gaminiui, tiek jo gamybai per visą gyvavimo ciklą.
Sertifikuojama patikrinus, ar laikomasi tvarumo reikalavimų.

Cradle to Cradle sertifikuotų produktų programa suteikia įmonei galimybę pademonstruoti pastangas 
kuriant ekologiškai sumanų dizainą. „Cradle to Cradle“ sertifikavimas yra trečiosios šalies tvarumo ženklini-
mas, kuomet gaminiai atitinka šiuos principus:
• visuose naudojimo etapuose naudojamos žmonių sveikatai ir aplinkai saugios medžiagos
• projektuojami produktai ir sistemos pakartotiniam medžiagų panaudojimui, pavyzdžiui, perdirbimui ar 

kompostavimui
• naudojama atsinaujinanti energija
• gamybos metu taupomas vanduo ir naudojamas aukščiausios kokybės vanduo
• įmonė turi verslo atsakomybės strategiją.
„Cradle to Cradle“ sertifikavimas yra keturių pakopų metodas, kurį sudaro bazinis, sidabrinis, auksinis ir 
platininis lygiai. Ši sertifikavimo programa taikoma medžiagoms, atskiroms surinktoms dalims ir gataviems 
gaminiams.
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Baldai Grindys
Dažai, lakai 
ir tapetai

Elektroni-
niai ir IT 
prietaisai

Valymo 
priemonės 
ir higienos 
gaminiai

Kanceliari-
nės prekės

Smulkūs 
gaminiai

Rašalas ir 
toneriai

Be azodažiklių x x x x x x x x

Be sunkiųjų metalų, 
halogeninių organinių 
junginių, plastifikatorių

x x x x x x x x

Be LOJ junginių x x x x x x x

Be chloro, optinių bali-
klių, EDTA, halogenintų 
baliklių, APEO, audinių 
minkštiklių, fosfonatų

x x

Be PVC x x x x

Be biocidų, endokri-
ninę sistemą ardančių 
konservantų

x x x x x

Be kvapiųjų medžiagų x x

Be ftalatų, organinių 
fosfatų, bromintų 
degumą mažinančių 
medžiagų

x x x x x x x

PP, PE ir perdirbamas 
turinys x x x x

Neapdorota arba 
aplinkai nekenksminga 
apdorota mediena iš 
tvarios, sertifikuotos 
medienos pramonės

x x x

Antrinis pluoštas, per-
dirbtas popierius x x x x

Lengvai remontuoja-
ma / išardoma, ekono-
miškas atsarginių dalių 
keitimas

x x x x

Pildymo galimybė x x x

Grąžinimas po naudo-
jimo x x x

6.5 Kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti perkant, apžvalga pagal produktų grupes
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 17.  Universitätsklinikum Carl Gustav Carus.  
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(11.08.2011). 

 18.  Herold.  
www.herold.at/blog/luftreinigende-pflanzen/ (Stand: 26.05.2021). 
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