Projektas-konkursas „Atšvaitų mada“
lapkričio 4, 2016

Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras pakvietė visas ugdymo įstaigas atsiliepti į Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos inicijuoją lapkričio 6 d Atšvaitų dieną. Tuo tikslu
jau kelinti metai iš eilės vykdomas projektas-konkursas „Atšvaitų mada“.
Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro dailės mokytojas Pavelas Šimanas su savo
ugdytiniais mielai sutiko dalyvauti šiame projekte, nupiešti bei pateikti konkursui mokiniams patinkančius
atšvaitus.
Minėdamos Saugaus eismo dieną, kuri, pagal Atmintinų dienų įstatymą, Lietuvoje kasmet minima
balandžio 6-ąją, valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijoje pasirašė Memorandumą dėl saugaus eismo gerinimo, eismo kultūros ugdymo ir
avaringumo Lietuvos keliuose ir gatvėse mažinimo. Šis memorandumas įpareigoja vienyti pastangas
saugaus eismo gerinimo srityje, glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, kad būtų išvengta Lietuvos keliuose
beprasmiškų mirčių ir sužalojimų.
Tamsoje, esant blogam matomumui, neapšviestu keliu einančius žmones vairuotojai dažniausiai
pastebi tik transporto priemonei visiškai prie jų priartėjus. Tai pavojinga situacija, galinti sukelti skaudžias
pasekmes sveikatai ir gyvybei. Dar pavojingesnė situacija, kai kelyje prasilenkiantys vairuotojai trumpam
apakinti žibintų šviesų gali nepastebėti priekyje esančių kliūčių, taip pat pėsčiųjų ar dviratininkų. Su atšvaitu
ar žibintu einantį arba dviračiu važiuojantį žmogų vairuotojas gali pastebėti iš maždaug penkis kartus
didesnio atstumo nei be atšvaito. To pakanka, kad vairuotojas galėtų sulėtinti važiavimo greitį ir saugiai
prasilenkti su pėsčiuoju, dviratininku ar, esant būtinybei, sustabdyti automobilį. Tamsoje ar esant blogam
matomumui, palyginti su šviesiuoju paros metu, pėsčiajam, dviratininkui galimybė patekti į eismo įvykį
padidėja net keletą kartų. Be to, nelaimės pasekmės būna žymiai skaudesnės.
Lapkričio 6 d. kviečiame visus priminti visuomenei atšvaitų svarbą, raginti juos taisyklingai naudoti.
Konkurso tikslas – pasiūlyti pačiam jaunimui sukurti praktišką, patogų ir svarbiausia– estetiškai patrauklų
atšvaitą. Visuomenės sveikatos specialistai tikisi, kad gražūs ir stilingi atšvaitai paskatins jaunimą dėvėti šią
apsaugos priemonę keliaujant pėsčiomis. Džiaugiamės mūsų mokyklos mokinių kūrybiškumu bei laukiame
konkurso rezultatų.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Zina Piličiauskienė
nuotrauka: http://www.kelelis.lt/saugus-eismas

Sveikiname Denisą Koinovą iš 7mch klasės!
lapkričio 14, 2016

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasiūlė jaunimui sukurti sau ir draugams
patrauklų atšvaitą. Organizatoriai sulaukė nemažai įdomių darbų ir iš šios gausos išrinko pačius
įdomiausius. Tarp jų Deniso Koinovo, 7mch kl. mokinio darbas „Žmogus lemputė“. Šis atšvaitas bus
pagamintas ir nemokamai dalinamas jaunimui. Atrinktų darbų autoriai bus apdovanoti „Forum Cinema“
kino kuponais, kuriuos galės panaudoti pasirinktam filmui, įskaitant ir 3D kino seansus, bei padėkos raštais.

