Izpostavljenost osnovnih šol hrupu cestnega prometa

»ZVOČNO OKOLJE V VRTCIH IN ŠOLAH«

POGLEJTE SI

Izpostavljenost vrtcev hrupu cestnega prometa

 Slikanico za otroke in odrasle
Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!
http://www.nijz.si
 Ključ za določanje pogostih vrtnih ptic
http://www2.pms-lj.si/kljuci/vrtne-ptice/
index.html

KONTAKT
okoljskihrup@nijz.si
http://www.nijz.si

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=381

Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu
23. april 2014

Negativni učinki hrupa na zdravje in
počutje otrok
 Hrup lahko negativno vpliva na učenje, jezikovne
sposobnosti, motivacijo in koncentracijo ter posledično
vpliva na spomin in uspešnost izvajanja bolj ali manj
zahtevnih nalog.
 Hrup lahko povzroča razdražljivost in motnje vedenja.
 Hrup lahko pri otrocih izzove stres, kar je povezano s
povišanim srčnim utripom in hormonskim odgovorom.
 Hrup lahko povzroča motnje spanja ter zmanjša možnost
potrebne obnove telesnih in možganskih funkcij.
 Posredno hrup lahko vpliva na glasnejše govorjenje, kar
lahko privede do hripavosti in tvorbe vozličkov na
glasilkah.

Ozaveščanje javnosti
Organizacijski ukrepi
 Odstranitev glasnih igrač oziroma zamenjava z manj
glasnimi.
 Zagotovitev bolj tihih obrokov, z manj otroki naenkrat.
 Zagotovitev priporočenega odmevnega časa tudi v prostorih,
kot so avle, hodniki in drugi prostori, kjer se otroci pogosto
zadržujejo.
 Zagotoviti, da otroci obiščejo naravo, na primer oddelek
vrtca, ki se nahaja v gozdu.
 Polaganje debelih, trdnih in pralnih talnih
oblog ali preprog.

Več o tem si lahko preberete v mesečniku eNBOZ
http://www.nijz.si/enboz (april 2014).

Tehnični ukrepi

Pedagoški ukrepi

 Zagotovitev mehke, porozne cestne površine, ki lahko
zmanjša hrup prometa do 9 dB.

 Otroci na splošno jemljejo odrasle za vzor, posnemajo njihovo
vedenje. Če odrasli govorijo glasno, zato da jih slišimo, otroci
to dojemajo kot normalno vedenje.

 Zmanjšanje hitrosti vozil in umiritev prometa, oziroma
preusmeritev prometa na druge ceste in proge.
 Izolacija streh in fasad ter vgraditev oken z odlično zvočno
izolacijo.
 Zmanjšanje hrupa naprav v prostoru: ventilatorji,
vodovodne napeljave, toplotne postaje in klimatske
naprave.
 Zmanjšanje prenatrpanosti prostorov.
 Uporaba prenosnih sten v večjih prostorih, da ustvarimo
manjše delovne kotičke.
 Namestitev lahkih mineralnih plošč za absorpcijo zvoka na
stene in strop za zmanjšanje odmevnega časa.

Da bi izvedeli več o zvočnem okolju v njihovih vrtcih, smo
jih o tem vprašali v krajši anketi. Rezultati so pokazali, da
vzgojitelji/ce 23 vrtcev menijo, da je njihov vrtec v hrupnem
okolju. V 10 vrtcih jih ta okoljski hrup tudi moti. Akustično
kakovost prostorov so vprašani ocenili kot dobro kar v 61
vrtcih, kot slabo ali zelo slabo pa v 17 vrtcih (22 %).

 Uporaba debelih, pralnih prtov na mizah.

Predlogi za zmanjšanje hrupa

 Postavitev protihrupnih ograj med vrtcem ali šolo in
prometno cesto ali železniško progo.

O pomenu dobrega zvočnega okolja smo na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje letos seznanili več kot 350
vzgojiteljev/ic iz 108 slovenskih vrtcev. Izobraževanje je
potekalo v sklopu programa »Zdravje v vrtcu«.

 Vaje z otroki, za prepoznavanje hrupa, ki ga ustvarjajo sami.
 Izobraževanje in ozaveščanje oseb, ki delajo ali prihajajo v
vrtec, da bodo primerno prilagodili svoje vedenje in s tem
zmanjšali hrup.
 Uporaba zvočnega ušesa: Naprava za merjenje hrupa, ki je
oblikovana kot veliko uho. Opremljena je z rdečo in zeleno
signalno lučko, ki opozarjata na prekomeren ali sprejemljiv
hrup. Glede primernosti te naprave so še vedno deljena
mnenja, saj je pomembno, da je naprava uporabljena v
pravem vsebinskem kontekstu. Otroci zaradi rdeče barve ne
smejo dobiti občutka krivde.
 Učenje poslušanja.

DECIBELI
Primer izmerjenih ravni hrupa v šoli
Knjižnica: 40dB
Normalen pogovor: 60 dB
Učilnica med poukom: 45–65 dB
Prazna učilnica: 35 dB
Jedilnica v času kosila: 85 dB

