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Bendra informacija 
Kasmet Vienos miestas perka apie 400 tonų 
dezinfekavimo priemonių, skirtų naudoti miesto 
įstaigose, įskaitant mokyklas, ligonines ir slaugos 
namus. Naudoti tokius produktus darbo paviršiams, 
grindims, baldams, medicinos prietaisams ir odai 
dezinfekuoti yra būtina siekiant užkirsti kelią infekcijų 
plitimui ir apsaugoti sveikatą. Tačiau daugelis 
dezinfekavimo priemonių kelia pavojų žmonių sveikatai 
ir aplinkai, nes turi alerginių arba toksinių savybių, o kai 
kuriose jų yra net kancerogeninių, toksiškų 
reprodukcijai arba mutageninių sudedamųjų dalių, pvz., 
formaldehido. Ypač nėščios darbuotojos neturėtų 
patirti dezinfekavimo priemonių, kurių sudėtyje yra 
kenksmingų medžiagų, poveikio. 
Įsipareigojęs vykdyti žaliuosius viešuosius pirkimus, 
Vienos miestas 1998 m. pristatė tvarių viešųjų pirkimų 
programą ÖkoKauf Wien, skirtą padėti atrinkti 
produktus, keliančius kuo mažesnę riziką 
darbuotojams ir aplinkai. Pagal šią programą įsteigta 
darbo grupė dezinfekavimo priemonių klausimams 
spręsti. Ši Vienos aplinkos apsaugos ombudsmeno 
tarnybos vadovaujama darbo grupė sudaryta, kad 
padėtų atrinkti dezinfekcines medžiagas, kurių 
sudėtyje nėra alerginių ar toksiškų sudedamųjų dalių. 
Tačiau, priešingai nei kitų produktų, kurių sudėtyje yra 
cheminių medžiagų, atveju, kenksmingos dezinfekcinių 
medžiagų savybės dažnai nėra iškart pastebimos ir tik 
neseniai tokių produktų sudedamosios dalys ES 
pradėtos sistemingai registruoti pagal Cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų reglamentą (REACH) ir Biocidinių produktų 
reglamentą. 

Todėl, siekiant paremti saugesnių dezinfekavimo 
priemonių atrinkimą Vienos miesto viešosioms 
įstaigoms, buvo svarbu užtikrinti, kad būtų prieinama 
naujausia tiksli informacija apie pavojingas tokių 
produktų savybes. 

 

 
Šaltinis – Wiener Umweltanwaltschaft. 
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Tikslai 
Teikti sistemingą pagalbą ir konsultacijas 
savivaldybės administracijos viešojo sektoriaus 
organizacijoms dėl veiksmingų ir įperkamų 
dezinfekavimo priemonių, darančių kuo mažesnį 
toksišką poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, atrankos. 

Kas ir kaip buvo padaryta? 
Vienos aplinkos apsaugos ombudsmeno tarnyba, 
bendradarbiaudama su tarptautiniais ir nacionaliniais 
ekspertais iš Austrijos darbuotojų draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų valdybos (AUVA –  Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt), Austrijos higienos, 
mikrobiologijos ir prevencinės medicinos draugijos, 
Vienos ligoninių asociacijos, chemijos inžinerijos biuro 
„TB-Klade“ ir kitų institucijų, sukūrė Vienos 
dezinfekavimo priemonių duomenų bazę WIDES. 

Ši duomenų bazė yra laisvai prieinama internete anglų 
ir vokiečių kalbomis ir turi dvi funkcijas. Pirma, joje 
pateikiama struktūrizuota informacija apie 
dezinfekavimo priemones ir jų sudedamąsias dalis, 
įskaitant informaciją apie veiksmingumą, pavojingumo 
klasifikaciją, savybes, naudojimo būdus, aktyvumą, 
medžiagų suderinamumą ir toksiškumą 
(ekotoksiškumą). Antra, duomenų bazėje pateikiamas 
pavojingų savybių vertinimas, pagal kurį 
sudedamosios dalys klasifikuojamos nuo mažos iki 
didelės rizikos kategorijos. Pavojingumo kategorijos 
yra šios: „ūmus toksiškas poveikis (kvėpavimo takai)“, 
„dirginimas ir ėsdinimas“, „galimas alerginis poveikis“, 
„mutageninis, kancerogeninis, toksiškas reprodukcijai, 
lėtinis toksiškas poveikis“, „ūmus poveikis paviršiniame 
vandenyje“ ir „lėtinis poveikis paviršiniame vandenyje“. 

Taigi, per 200 dezinfekcinių medžiagų sudedamųjų 
dalių pavojingos savybės įrašytos į apžvalginę lentelę 
ir naudojantis WIDES jas lengva pamatyti bei palyginti. 

Duomenų bazės tvarkymą ir reguliarų atnaujinimą 
finansiškai remia Vienos miestas (Vienos savivaldybės 
aplinkos apsaugos departamentas ir Vienos aplinkos 
apsaugos ombudsmeno tarnyba), Austrijos darbuotojų 
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų valdyba ir 
Federalinė darnaus vystymosi ir turizmo ministerija. 
Vienos miesto viešųjų pirkimų departamentų 
darbuotojai mokomi naudotis duomenų baze; 
mokomieji vaizdo siužetai skelbiami internete anglų ir 
vokiečių kalbomis. 

Kas pasiekta? 
Dabar visi Vienos miesto savivaldybės departamentai 
privalo naudotis duomenų baze WIDES ir nustatyti 
saugias dezinfekavimo priemones. Tai padėjo labai 
sumažinti žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingų 
medžiagų naudojimą. 

Pavyzdžiui, Vienos ligoninėse: 

• paviršių, instrumentų ir rankų dezinfekavimo 
priemonės, kurių sudėtyje yra kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų, 
iš esmės nebenaudojamos – jų naudojimas 
sumažėjo nuo maždaug 1 tonos iki beveik nulio; 

• naudojamų dezinfekavimo priemonių sudėtyje 
esančių alergenų kiekis sumažėjo nuo maždaug 
1,5 tonų iki beveik nulio; 

• potencialiai kancerogeninių medžiagų, naudojamų 
grindų šveitimo mašinose, kiekis sumažėjo perpus; 

• antibakteriniai muilai, kurių sudėtyje yra triklozano, 
pakeisti saugesnėmis priemonėmis. 

2015 m. Austrijos federalinė darbo, socialinių reikalų ir 
vartotojų apsaugos ministerija paskelbė potvarkį, 
kuriuo siekiama apsaugoti nėščias darbuotojas nuo 
rankų dezinfekavimo priemonių, kurių sudėtyje yra 
medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogeninės, 
mutageninės, toksiškos reprodukcijai, jautrinančios 
arba toksiškos (lėtinio arba labai ūmaus toksiškumo), 
poveikio. Potvarkyje konkrečiai rekomenduojama 
atrenkant saugius produktus naudotis duomenų baze 
WIDES; tai turėjo didelės įtakos mažinant kenksmingų 
dezinfekavimo priemonių naudojimą Austrijos 
ligoninėse. 

Kadangi duomenų bazė yra nemokamai skelbiama 
internete dviem kalbomis, dezinfekavimo priemonių 
pirkėjai ja gali naudotis bet kur pasaulyje, kad, 
remdamiesi patikima naujausia informacija, galėtų 
greitai ir lengvai identifikuoti rinkoje esančius produktus, 
kurie turi mažai pavojingų savybių arba jų apskritai 
neturi. Dabar duomenų baze naudojasi klientai iš visų 
žemynų – per mėnesį fiksuojama po maždaug 
1 500 apsilankymų. 

 

Sėkmės veiksniai 

Šaltinis – Wiener Umweltanwaltschaft. 
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Duomenų bazė WIDES sėkmingai sukurta ir įdiegta 
daugiausiai dėl to, kad buvo bendradarbiaujama ir 
vadovaujamasi daugiadalykiu požiūriu, įskaitant 
Vienos aplinkos apsaugos ombudsmeno tarnybos, 
Austrijos higienos, profilaktinės medicinos, darbuotojų 
saugos ir sveikatos institutų, nacionalinės darbo 
inspekcijos, dezinfekavimo priemonių gamintojų ir 
toksikologų indėlį. Užtikrinta finansinė parama 
duomenų bazės priežiūrai ir atnaujinimui. 

 
Viešųjų pirkimų srities darbuotojai gerai moka naudotis 
duomenų baze ir yra skatinami konsultuotis su 
duomenų bazės valdytojais, kaip pasirinkti saugiausias, 
tačiau įperkamas ir veiksmingas dezinfekavimo 
priemones. 

Duomenų bazė WIDES aktyviai populiarinama bei 
remiama nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Ji 
susilaukia aukšto lygio paramos iš vietos valdžios 
institucijų, ja naudotis savo potvarkiais rekomenduoja 
Vienos miestas, Vienos ligoninių asociacija ir Socialinių 
reikalų ministerija. 

Duomenų bazę remia Europos Komisija ir Austrijos 
vidaus oro kokybės tyrimo grupė, jai išreikšta parama 
Austrijos tvarių viešųjų pirkimų veiksmų plane, be to, 
duomenų bazė aktyviai populiarinama tarptautiniuose 
susitikimuose ir konferencijose. 

Sėkmingai įdiegus duomenų bazę WIDES, padidėjo 
dezinfekavimo priemonių, keliančių mažiausią pavojų 
naudotojams ir aplinkai, paklausa. Tai savo ruožtu 
paskatino gamintojus kurti saugius, veiksmingus bei 
įperkamus produktus ir prašyti juos įtraukti į duomenų 
bazę. 

Pritaikomumas 
Duomenų bazė ir mokomoji medžiaga nemokamai 
skelbiama internete anglų ir vokiečių kalbomis, todėl 

WIDES galima lengvai pritaikyti kitoms viešojo ir 
privačiojo sektorių organizacijoms ne tik Austrijoje, bet 
ir visame pasaulyje. 

Sąnaudos ir nauda 
Duomenų bazės WIDES priežiūra ir atnaujinimas 
kainuoja apie 50 000 EUR per metus. Tačiau tai yra 
mažiau nei išlaidos, susijusios, pavyzdžiui, su vieno 
profesinės ligos, kurią sukelia dezinfekavimo 
priemonėse esančių alergenų poveikis, atvejo gydymu. 
Todėl naudojimosi duomenų baze WIDES nauda 
gerokai viršija susijusias sąnaudas. 

Pagrindiniai gerosios praktikos 
pavyzdžio aspektai 
• Vienos mieste sėkmingai įdiegus duomenų bazę 

WIDES, imta naudoti gerokai mažiau 
dezinfekavimo priemonių, kurių sudėtyje yra 
kenksmingų medžiagų, o gamintojai buvo paskatinti 
gaminti saugias dezinfekavimo priemones. 

• Tai tvaraus bendradarbiavimu grindžiamo požiūrio į 
darbuotojų saugą ir sveikatą pavyzdys; taikant šį 
požiūrį daugiausia dėmesio skiriama kolektyvinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama sumažinti arba 
pašalinti pavojingų medžiagų keliamą riziką. 

• Duomenų bazė yra nemokama, prieinama dviem 
kalbomis ir visiškai pritaikoma kitose tiek viešojo, 
tiek privačiojo sektorių organizacijose, taip pat 
kitose pasaulio šalyse. 

Papildoma informacija 
Išsamesnę informaciją galima rasti adresu 

https://www.wien.gv.at/english/environment/ombuds-
office/ 

https://www.wien.gv.at/wuawides/internet/Inhaltsstoffs
uche/Bewertungen 

Nuorodos ir šaltiniai 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Is
sue_81_Case_Study_158_Vienna.pdf 

www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura_
_case_studies/Procuraplus_case_study_Viennese_W
IDES_Database.pdf 

 

 

Šaltinis – Wiener Umweltanwaltschaft. 

„Tai sėkmingas ir tvarus pavyzdys, kaip sistemingai 
pakeisti pavojingas medžiagas, siekiant sumažinti arba 
pašalinti tokių medžiagų keliamą riziką ne tik viešajame 
sektoriuje.“ 

https://www.wien.gv.at/english/environment/ombuds-office/
https://www.wien.gv.at/english/environment/ombuds-office/
https://deref-gmx.net/mail/client/YXgE2UvqeIM/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fgpp%2Fpdf%2Fnews_alert%2FIssue_81_Case_Study_158_Vienna.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/YXgE2UvqeIM/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenvironment%2Fgpp%2Fpdf%2Fnews_alert%2FIssue_81_Case_Study_158_Vienna.pdf
http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura__case_studies/Procuraplus_case_study_Viennese_WIDES_Database.pdf
http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura__case_studies/Procuraplus_case_study_Viennese_WIDES_Database.pdf
http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura__case_studies/Procuraplus_case_study_Viennese_WIDES_Database.pdf
http://www.procuraplus.org/fileadmin/user_upload/Procura__case_studies/Procuraplus_case_study_Viennese_WIDES_Database.pdf
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