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DĖL PRIVALOMŲJŲ REIKALAVIMŲ TAIKYMO PADARINIŲ VAIKO SVEIKATAI 

 

Aš ........................................................................, esu ............................................ .......................... 

tėvas/mama/įstatyminis atstovas. 

Mano vaikas yra sveikas ir lanko mokyklą neturėdamas jokių užkrečiamųjų ligų požymių, todėl reikalauju 

netaikyti jam prievolės pamokų metu dėvėti nosį ir burną dengiančią kaukę. 

Esu susipapažinęs/usi su šiomis studijomis: 

Esu susipažinęs su mokslinėmis studijomis ir medikų perspėjimais, tarp kurių yra šie: 

1. Reikalavimas dėvėti kaukes sukuria mokykloje bauginančią ir nesaugią aplinką, kurioje emocinis artumas 

tampa sunkiai pasiekiamas, vaikai patiria stresą ir baimę užsikrėsti, padažnėja ir sveikatos sutrikimai. 

Medikai jau spėjo atkreipti dėmesį, jog atsiranda smurto proveržiai, izoliacija ir netekimo jausmas.[1] 

2. Atliktas kaukių dėvėjimo sportuojant tyrimas,[2] kuris aktualus ir natūraliai aktyviems, vietoje 

nenustygstantiems vaikams, parodė, jog: 

„Sportuojant su veido kaukėmis gali sumažėti deguonies kiekis ir padidėti oro sulaikymas, užkertant kelią 

svarbiam anglies dvideginio apsikeitimui. Dėl hiperkapniškos hipoksijos gali padidėti rūgštinė aplinka, širdies 

perkrova, anaerobinė medžiagų apykaita ir inkstų perkrova, o tai gali labai pabloginti nustatytų lėtinių ligų 

patologiją.“ 

3. Mokslininkai taip pat patvirtino,[3] jog net ir sveikiems asmenims, vaikščiojantiems su medicininėmis 

kaukėmis, smarkiai padidėja dusulio tikimybė, o juk vaikai ne tik vaikščioja, bet ir bėgioja. 

4. Mokslininkai taip pat pastebėjo nepageidaujamą poveikį kvėpavimo takams ir dalinio deguonies kiekio 

(PaO2) sumažėjimą.[4] 

5. N95 tipo kaukės trukdo dujiniams mainams ir papildomai apkrauna medžiagų apykaitos sistemą.[5] 

6. Įrodyta, jog dėl drėgmės sulaikymo, pakartotinio medžiaginių kaukių naudojimo ir blogo filtravimo gali 

padidėti infekcijos rizika.[6] Tas pats galioja ir netinkamai ar per ilgai naudojamoms vienkartinėms kaukėms. 

7. Mokyklos ir taip susiduria su nerimą keliančiais anglies dioksido kiekiais, gerokai viršijančiais nustatytas 

normas ir didinančiais kenksmingų mikroorganizmų koncentraciją taip sudarant palankesnes sąlygas ligų 

plitimui. [7] 



8. Kaukės yra veiksmingos sergantiems asmenims, norint stabdyti jų užkrečiamosios ligos plitimą. Tuo tarpu 

sveikiems asmenims, apsaugant juos nuo ligos, kaukių dėvėjimo teigiamas poveikis - abejotinas. [8], [9] 

9. Kaukes dėvėti reikia laikantis aiškių reikalavimų ir netinkamai dėvima kaukė gali tapti itin žalinga ją 

dėvinčiojo sveikatai. Mokytojai gali būti nepajėgūs užtikrinti šių reikalavimų laikymosi taip keldami pavojų 

vaikų sveikatai. [10] 

10. Pasirodę pranešimai apie mokytojų apmokymą gelbstint dėl deguonies trūkumo alpstančius vaikus, 

mano nuogastavimus tik padidina ir verčia primygtinai reikalauti tokių situacijų išvengti visais įmanomais 

būdais.  

Mano įsitikinimu, išanalizavus minėtas mokslines studijas/straipsnius ir analitinę medžiagą privalomas 

kaukės dėvėjimas visą diena pamokų metu mano nepilnamečiui vaikui yra žalingas. 

Pamokų metu negaliu nuotoliniu būdu užtikrinti savo vaiko sveikatos priežiūros ir ją patikiu mokyklos 

personalui – t.y. mokytojams bei mokyklos administracijai/direktoriui(-ei). Jei ugdymo įstaiga su mano 

pateiktomis studijomis nesutinka, reikalauju pilnos atsakomybės vaiko sveikatos pažeidimo atveju. Pasilieku 

teisę savo reikalavimus ginti teisminiu būdu. 

Reikalauju imtis visų kitų įmanomų priemonių Covid-19 infekcijos suvaldymui mokyklos kolektyve, kurios 

neįtakotų neigiamai mano vaiko sveikatos būklės. 

Prašau kaip įmanoma skubiau informuoti mane apie mokyklos sprendimą ir pateikti atsakymo pagrindą.  

Jei mokykla neprisiima atsakomybės už minėto vaiko galimą žalą sveikatai, dėl privalomo kaukių dėvėjimo 

pamokų metu, prašau pateikti būdus ugdymosi procesą toliau PILNAI organizuoti sveikatai nekenksmingu 

būdu. 

 

..................................................................  .................................................................... 

Vardas pavardė   Parašas 

 

Šaltiniai: 

1. Baskaran Chandrasekaran, Shifra Fernandes, Mandatory masks in school are a ‘major threat’ to children’s 

development, doctors warn, The Brussels Times, nuoroda: https://www.brusselstimes.com/news/belgium-

all-news/health/130480/face-mask-obligation-in-school-major-threat-to-childrens-development-doctors-

say/  

2. "Exercise with facemask; Are we handling a devil's sword?" - A physiological hypothesis, Medical 

Hypotheses, nuoroda: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/  

3. E Person, C Lemercier, A Royer, G Reychler, Effect of a surgical mask on six minute walking distance, 

Respiratory Disease Review, nuoroda: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/  

https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/130480/face-mask-obligation-in-school-major-threat-to-childrens-development-doctors-say/
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/130480/face-mask-obligation-in-school-major-threat-to-childrens-development-doctors-say/
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/130480/face-mask-obligation-in-school-major-threat-to-childrens-development-doctors-say/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/


4. Tze-Wah Kao, Kuo-Chiang Huang, Yu-Ling Huang, et al., The physiological impact of wearing an N95 mask 

during hemodialysis as a precaution against SARS in patients with end-stage renal disease, Journal of the 

Formosan Medical Association, nuoroda: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/  

5. Pearl Shuang Ye Tong, Anita Sugam Kale, et. Al, Respiratory consequences of N95-type Mask usage in 

pregnant healthcare workers-a controlled clinical study, Antimicrobial Resistance & Infection Control, 

nuoroda: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/  

6. C Raina MacIntyre, Holly Seale, et. Al, A cluster randomised trial of cloth masks compared with medical 

masks in healthcare workers, BMJ Open, nuoroda: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/  

7. Augustas Stankevičius, Nepavydėtina oro tarša Vilniaus mokyklose – patalpose pelėsis, anglies dvideginis 

viršija normas nuoroda: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1137388/nepavydetina-oro-tarsa-

vilniaus-mokyklose-patalpose-pelesis-anglies-dvideginis-virsija-normas 

8. Faisal Bin-Reza 1, Vicente Lopez Chavarrias, Angus Nicoll, Mary E Chamberland, The use of masks and 

respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence. Nuoroda: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/ 

9. Angel N. Desai, MD, MPH1; Preeti Mehrotra, Medical masks. Nuoroda: 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694 

10. Coronavirus disease (COVID-19): Children and masks, PSO, nuoroda: https://www.who.int/news-

room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bin-Reza+F&cauthor_id=22188875
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lopez+Chavarrias+V&cauthor_id=22188875
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nicoll+A&cauthor_id=22188875
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chamberland+ME&cauthor_id=22188875
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Angel+N.+Desai&q=Angel+N.+Desai
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Preeti+Mehrotra&q=Preeti+Mehrotra
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19

