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DĖL REKOMENDACIJŲ NUO ERKIŲ, JŲ PLATINAMŲ LIGŲ
Statistiniai duomenys rodo, kad erkių platinamomis ligomis užsikrečia daugiau miestų
gyventojų nei žmonių iš kaimiškų vietovių. Kas dešimtas užsikrėtęs erkiniu encefalitu yra Vilniaus
miesto gyventojas. 2020 m. Lietuvoje erkiniu encefalitu miestuose ir kaimuose sirgo beveik tiek pat
asmenų, o nuo Laimo ligos kentėjo du kartus daugiau miestiečių nei kaimuose registruotų asmenų.
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ (toliau – Biuras)
siekdamas sumažinti šių ligų plitimą kviečia Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas (toliau
– Įstaiga) imtis priemonių apsisaugoti nuo erkių platinamų ligų.
Skatindami darbuotojų sąmoningumą ir siekdami, kad ugdymo įstaigos teritorijoje
apsisaugotumėte nuo erkių, kviečiame laikytis keleto rekomendacijų:
rinktis uždarus, šviesius drabužius;
dėvėti ilgas kojines bei galvos apdangalus – skarelę ar kepurę;
laiką su vaikais leisti tik nušienautoje, neapaugusioje žole teritorijoje;
grįžus iš įstaigos kiemo nepamiršti apžiūrėti savęs ir vaikų.
ypatingą dėmesį skirti kirkšnims, pakinkliams, kaklo ir ausų sričiai, pažastims;
užtikrinti reguliarų įstaigos teritorijoje ir aplink ją esančios žolės pjovimą, aplinkos
priežiūrą.
Statistika rodo, kad ši problema yra itin aktuali, todėl kviečiame įstaigas pasidalinti
rekomendacijomis bei filmuku (pridedama) su darbuotojais ir taip prisidėti prie erkių platinamų ligų
prevencijos ir atsakingo elgesio ugdymo.
PRIDEDAMA. Filmuko nuoroda https://www.youtube.com/watch?v=lu79BBz-IXE
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