Kada ir kodėl minima
Pasaulinė vandens
diena?

Kodėl 2016 metais
išrinktas šūkis „Vanduo
ir darbas?

ţmonių darbo sąlygos priklauso nuo

Šilutės

Šūkiu „Vanduo ir darbas“ norima

Švarios rankos gali išgelbėti gyvybę.

biuras

atkreipti ţmonių dėmesį, kad vanduo

Pavyzdţiui,

primena, kad kovo 22 dieną minima

yra dalis kasdienio darbo daugiau

plovimas yra vienas iš geriausių būdų

Pasaulinė vandens diena.

kaip pusei visų dirbančių pasaulio

pašalinti nuo rankų mikrobus ir

Pasaulinės vandens dienos minėjimą

ţmonių (1,5 mlrd. ţmonių).

uţkirsti kelią bakterijų plitimui.

1992 m. inicijavo Jungtinių Tautų

Nuo vandens priklauso:

Daugiausia vandens
sunaudoja maisto,
tekstilės pramonės.

rajono

visuomenės

savivaldybės

sveikatos

Generalinė Asamblėja. Nuo 1993 m.

 gydytojų,

ją globoja UNESCO. Lietuvoje ši

 laborantų,

diena

 menininkų,

Aplinkos

ministerijos

iniciatyva minima nuo 2000 m.

 restoranų darbuotojų

Kiekvienais metais išrenkamas šios

 ir kitų sričių specialistų darbas.

dienos šūkis, atspindintis vandens

Visose darbo vietose yra būtinas

dienos problematiką. Šūkis 2016

saugus

metais – „Vanduo ir darbas“.

sanitarijos sąlygos.

vanduo

ir

pakankamos

Ţmonių, dirbančių ţemės ūkyje,
maisto

gamyboje,

ţuvininkystėje,

miškininkystėje, darbo be saugaus
vandens
įsivaizduoti.

tiekimo
Sunkiai

neįmanoma
dirbančių

galimybių

nusiprausti,

atsigerti

švaraus vandens.
nuolatinis

rankų

Europos Sąjungos narės skatina
ieškoti būdų, kaip maţinti vandens
sunaudojimą tiek pramonėje, tiek
ţemės
ūkio,
transporto
bei
energetikos srityse, ieškoti vandens
pakartotinio naudojimo, uţdarų ciklų
kūrimo galimybės. Lietuvos pramonė
bei kiti ūkio sektoriai turi didelį
potencialą
pakartotinai
naudoti
vandenį, kurti vandens reciklus bei
uţdarus vandens ciklus. Didţiausias
galimybes šioje srityje turi tokios
pramonės šakos kaip tekstilė,
popieriaus ir kartono, metalų
apdirbimo, stiklo bei energetikos
įmonės.

Vandens tarša

Vandens svarba

Reikia nepamiršti, kad daugiausia

Maisto

ir

švaraus

vandens

poreikių

vandenį teršia pramonė, miestai,

tenkinimas

būtinas

ţmonių

sveikatos

ţemės

palaikymui,

vanduo

yra

ūkis,

transportas,

miško

pavienių

ţmonių

plukdymas

ir

neatsakinga

veikla.

Pramonė

ir

miestai į atvirus vandenis per parą
išleidţia milijonus kubinių metrų

sveikatos

pagrindas,

jis

gyvenimo
yra

ir

būtinas

ţmogaus organizmui. Tam, kad būtų
patenkintas minimalus vandens poreikis,
Pasaulio

sveikatos

organizacija

per dieną. Didesnis kiekis – apie 20 litrų

tik dalis patenka į valymo įrenginius.

vandens vienam gyventojui per dieną –

Pramonės

garantuoja

vandenyje
medţiagos
susidariusios

nutekamajame

esančios
yra
ir

ţalingos
nevienodai

įvairiai

veikia

pakankamas

higienos

sanitarijos sąlygas. Vandens ištekliai lemia
paslaugų kokybę, ekonomikos augimą ir
visuomenės gerovę. Vanduo ir darbas daro

vieną vietą sutekėjęs vanduo gali

ţmonijos gyvenimo lygį.
Informacija parengta Šilutės rajono savivaldybės

ţalingų junginių. Ne maţiau teršia

visuomenės sveikatos biuro pagal Uţkrečiamųjų

vandenį netikslingai ir neatsargiai

ligų ir AIDS centro Aplinkos sveikatos skyriaus

trąšos, pesticidai.

lankstinukas gyventojams

aplinkos tvarumą, vandens ūkio teikiamų

įtaką ekonominiam vystymuisi ir kelia

ţemės ūkyje naudojamos mineralinės

Informacinis

ir

aplinką, iš keleto įmonių arba cechų į
įgyti visiškai naujų savybių, sveikatai

VANDENS DIENA

rekomenduoja 7,5 litro vienam asmeniui

nutekamojo uţteršto vandens, kurio
įmonių

PASAULINĖ

parengtą įvairių šaltinių informaciją

Pasaulinės vandens dienos tema

www.silutessveikata.lt
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