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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.
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