Cypryjski Narodowy Komitet Ochrony Środowiska i Zdrowia Dzieci
[ Zalecenia władz cypryjskich są wzorowane Francji, Izraelu i wielu innych
państwach – przyp.tłum. ]

Chroń dzieci i kobiety w ciąży przed potencjalnymi skutkami promieniowania,
emitowanego przez urządzenia bezprzewodowe, takie jak telefony komórkowe i
elektroniczne niańki dla niemowląt oraz podczas połączeń internetowych za
pośrednictwem Wi-Fi lub danych mobilnych.
[ Wi-Fi, dane mobilne i Bluetooth to technologie bezprzewodowej transmisji
danych.
Połączenie Wi-Fi odbywa się pomiędzy routerem a urządzeniem mobilnym
(smartfonem, tabletem lub laptopem) z włączoną funkcją Wi-Fi.
„Dane mobilne” to niefortunne spolszczenie – chodzi o transmisję danych
pomiędzy stacją bazową telefonii komórkowej a urządzeniem mobilnym
(smartfonem, tabletem lub laptopem) z włączoną funkcją „dane komórkowe”.
Połączenie Bluetooth odbywa się pomiędzy komputerem lub telefonem
komórkowym a jego akcesoriami (bezprzewodową klawiaturą, myszką lub
słuchawką) – przyp.tłum.]

"Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) w zakresie
częstotliwości 30kHz - 300GHz, emitowane podczas połączeń komunikacyjnych
przez telefony komórkowe, Wi-Fi i inne urządzenia bezprzewodowe, jest
potencjalnie rakotwórcze (grupa 2Β) dla człowieka"
(Światowa Organizacja Zdrowia, 2011)

Podczas gdy prace badawcze trwają [i mogą potrwać kolejne 10-20 lat – przyp.
tłum.], opierając się na istniejących już dowodach naukowych i Zasadzie
Ostrożności, należy ograniczyć narażenie dziecka i płodu oraz skutecznie je chronić
– to jedyny odpowiedzialny wybór.

... Powiedz TAK – zdrowej i radosnej aktywności.
Trzymaj się z dala od promieniowania emitowanego przez urządzenia Wi-Fi,
telefony komórkowe, itp.

Oprócz zwiększenia ryzyka zachorowania na raka, zgodnie z tysiącami
zrecenzowanych badań [ badania poddane recenzji naukowej – przyp.tłum.],
ekspozycja na ten rodzaj promieniowania (niejonizujące promieniowanie
elektromagnetyczne, PEM) – u ludzi, a zwłaszcza dzieci – może powodować
następujące skutki:
Bezpośrednie efekty, widoczne szczególnie u dzieci, w wyniku względnie
krótkotrwałej ekspozycji:
• zaburzenia snu, deficyt uwagi, problemy z koncentracją, trudności w nauce
i "niewytłumaczalnie" złe wyniki nauczania, bóle głowy, rozdrażnienie,
dzwonienie w uszach, itp.
Długotrwałe efekty narażenia:
• Wpływ na płodność.
• Niszczenie komórek nerwowych, skutkujące zaburzeniami neurologicznymi,
depresją, zaburzeniami zachowania, autyzmem, ADHD, itp.
• Wzrost stężenia hormonów stresu, rozwój wolnych rodników i uszkodzenia
DNA (w wyniku stresu oksydacyjnego).
• Upośledzenie działania bariery krew-mózg, która zapobiega
przedostawaniu się niektórych substancji toksycznych z krwi do mózgu.
• Zmniejszenie produkcji melatoniny (jest to ważny mechanizm antyrakowy,
który ma istotne znaczenie w naprawianiu uszkodzonych komórek, a
zwłaszcza DNA).
• Niszczenie mieliny (chroniącej komórki nerwowe) co zaburza skuteczne
przekazywanie sygnałów między neuronami – u płodów i dzieci.
Uwaga! Skutki te mogą występować nawet przy niskich wartościach
promieniowania, znacznie poniżej istniejących "akceptowalnych" poziomów,
zwłaszcza w przypadku długotrwałego, wielokrotnego i częstego narażenia.
[ Istniejące "akceptowalne" poziomy zostały wyznaczone kilkadziesiąt lat temu – w
czasach Zimnej Wojny, kiedy urządzenia mikrofalowe nie były dostępne dla
cywilów. Nie zapewniają one bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, m.in. nie
uwzględniają czasu ekspozycji na PEM !!! Spełniają za to oczekiwania lobby
telekomunikacyjnego (i zależnych od niego środowisk naukowych) – przyp. tłum.]

CHROŃMY płód i dziecko, ponieważ są one szczególnie narażone
(Światowa Organizacja Zdrowia)

Wszelkie potencjalne efekty będą dużo większe i poważniejsze niż u dorosłych, z
następujących powodów:
•

Mózg zaczyna się rozwijać w ciągu czterech tygodni od poczęcia. Jeśli
kobieta w ciąży jest narażona na promieniowanie, to płód także jest
narażony.

•

W mózgu zarówno płodu jak i dziecka zachodzą procesy intensywnego
programowania i rozwoju.

•

Komórki płodu i dziecka dzielą się, powiększają i przemieszczają szybciej i w
rezultacie są bardziej podatne na uszkodzenia genetyczne, które mogą być
spowodowane promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM)

•

rozwija się także układ rozrodczy, odpornościowy i inne.

•

W porównaniu z dorosłymi, mózg dziecka absorbuje więcej
promieniowania elektromagnetycznego, ponieważ ma:

większą przewodność,
mniejszy rozmiar,
cieńsze kości czaszki,
mniejszą odległość od nadajnika.

•

Ryzyko rozwoju chorób nowotworowych u dzieci jest większe, ponieważ
są eksponowane na promieniowanie i jego skutki przez dłuższy okres
czasu, w perspektywie wielu lat życia
[i szybszej przemiany materii w okresie wzrastania – przyp. tłum].

Jedyny wybór, oparty na Zasadzie Ostrożności, to ZAPOBIEGANIE, czyli
OGRANICZANIE NARAŻENIA na PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Środki mające na celu zmniejszenie narażenia:
• Zachowanie maksymalnej odległości od źródeł promieniowania, jest Twoim
największym sojusznikiem.
• Częsta i długotrwała ekspozycja oraz równoczesna ekspozycja z wielu
źródeł, zwiększa ryzyko.
Należy więc obowiązkowo skrócić łączny czas trwania (połączeń) i
częstotliwość używania (urządzeń).
• Im mniejsze dzieci tym bardziej ograniczone użycie .
– Telefony komórkowe NIE powinny być używane przez dzieci poniżej 14
roku życia, a najlepiej do wieku 16 lat.
• Należy preferować urządzenia i połączenia przewodowe.
Wyłącz Wi-Fi, Bluetooth i dane mobilne, kiedy z nich nie korzystasz,
a zwłaszcza gdy dzieci są w pobliżu.

NIE NARAŻAJ DZIECI I PŁODÓW NA … Elektroniczną Chmurę

To od nas zależy zmniejszenie narażenia, zwłaszcza naszych dzieci, na
promieniowanie niejonizujące.

A. Ogólna rada:
• Czytamy instrukcje obsługi telefonów bardzo starannie i przestrzegamy
wszystkich zaleceń, zwłaszcza proponowanych odległości trzymania
telefonów. Korzystamy z przewodowych słuchawek i trybu
głośnomówiącego.
• Korzystamy, kiedy tylko jest to możliwe, z przewodowego telefonu
stacjonarnego. Jest on bezpieczniejszy od telefonu komórkowego i
bezprzewodowego telefonu stacjonarnego
[ Niestety w Polsce występuje masowe zjawisko likwidacji telefonów
stacjonarnych w gospodarstwach domowych – przyp. tłum.]
• Nie korzystamy z telefonu komórkowego w samochodzie, zwłaszcza w
obecności kobiet w ciąży lub dzieci, chyba że posiadamy zewnętrzną
antenę do telefonu oraz połączenie przewodowe pomiędzy telefonem a
samochodowym systemem nagłośnienia. "Bierna ekspozycja" jest bardzo
wysoka.
[ Niestety tylko niektóre modele telefonów posiadają gniazdko do
podłączenia zewnętrznej anteny, a połączenie telefonu z nagłośnieniem
samochodowym najczęściej nie jest możliwe drogą kablową, lecz tylko za
pośrednictwem Bluetooth – przyp. tłum.]
Telefony komórkowe, tablety i laptopy nie są zabawkami ani sposobem na
rozrywkę dla dzieci.
•

Dzieci mogą ich używać tylko jako prostych urządzeń, tj. w trybie
samolotowym, z wyłączonymi funkcjami Wi-Fi, Bluetooth oraz danych
mobilnych. Gry, piosenki, itp. powinny być przez rodziców pobierane z
wyprzedzeniem z Internetu i zapisywane w pamięci telefonu.
Jednakże ich stosowanie musi być nadal ograniczone i proporcjonalne do
wieku dziecka – minimalne użycie przez dzieci w wieku przedszkolnym i
brak dostępu dla niemowląt oraz dzieci poniżej 2 roku życia.

B. Ochrona płodu i dziecka
• Kobiety w ciąży powinny unikać lub ściśle ograniczyć korzystanie z
telefonów komórkowych oraz telefonów bezprzewodowych i zawsze
używać słuchawek przewodowych lub trybu głośnomówiącego, a telefon
komórkowy oddalać od siebie, a zwłaszcza od brzucha.
• Telefony komórkowe, laptopy, tablety z połączeniem bezprzewodowym,
itp. muszą być trzymane z dala od brzucha kobiety ciężarnej, daleko od
kobiety karmiącej piersią lub trzymającej dziecko w ramionach.
• Nie pozwalamy małym dzieciom słuchać muzyki lub grać na telefonie
komórkowym, który jest podłączony do Internetu (gdy włączona jest
funkcja danych mobilnych lub funkcja Wi-Fi). Rodzice powinni zawsze z
wyprzedzeniem pobierać z Internetu i zapisywać na urządzeniu wszystkie
gry dla dziecka. Telefon komórkowy używany przez dziecko powinien być w
trybie samolotowym, z wyłączonymi funkcjami Wi-Fi i Bluetooth.
• Chrońmy kobiety w ciąży i dzieci przed "bierną ekspozycją", zachowując
podczas rozmowy przez telefon komórkowy odległość co najmniej 1 metra
od tych osób. A w przypadku korzystania z bezprzewodowego Internetu
(Wi-Fi lub danych mobilnych) odległość od tych osób powinna być tak duża
jak to możliwe. Ogólnie biorąc, gdy rodzice trzymają swoje dzieci w
ramionach lub są blisko dzieci, nie powinni używać ani trzymać telefonów
komórkowych. Ponadto rodzice nie powinni umieszczać telefonu
komórkowego w wózku dziecięcym lub w jego pobliżu. Ryzyko jest wyższe
w przypadku urządzeń mobilnych takich jak smartfon (połączonych z
Internetem za pośrednictwem routera Wi-Fi lub sieci komórkowej).

•

Uważaj na bezprzewodowe cyfrowe urządzenia typu interkom i
elektroniczne niańki dla dzieci.
Pochodzące od nich długotrwałe promieniowanie, bardzo blisko ciała
dziecka, jest potencjalnie niebezpieczne, ponieważ występuje w
szczególnie aktywnym i wrażliwym okresie rozwoju mózgu i układu
nerwowego. Niesie to ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia mózgu
niemowlęcia. Urządzenia typu analogowego są uważane za mniej
niebezpieczne. Jednak najbezpieczniejszą opcją są urządzenia przewodowe.
W żadnym wypadku nie należy umieszczać urządzeń w pieluszce dziecka,
ale w odległości co najmniej 2 metrów!

C. Ochrona młodzieży
•

Korzystanie z telefonów komórkowych jest niezalecane dla dzieci poniżej
14 roku życia, a najlepiej do wieku 16 lat. Powinno być ograniczone do
przypadków absolutnie koniecznych, połączenia powinny być krótkie, a
funkcja Wi-Fi oraz funkcja danych mobilnych powinny być w telefonie
wyłączone. Musisz dokonać właściwego wyboru telefonu komórkowego w
zależności od wieku nastolatka, bez "zbędnych / niebezpiecznych"
możliwości dostępu do Internetu. W ten sposób unikasz zwiększonego
narażenia dzieci na promieniowanie, a także ich narażenia na poważne
nękanie i wykorzystywanie, w wymiarze psychologicznym i społecznym.
[porównaj wyniki kontroli NIK z 2016 r. dot. e-uzależnień
https://www.nik.gov.pl/plik/id,12563,vp,14960.pdf – przyp. tłum.]

•

Jeśli nastolatki używają smartfonów, dorośli muszą im wyjaśnić
konieczność wyłączania funkcji danych mobilnych i funkcji Wi-Fi, gdy nie
korzystają z Internetu, aby znacząco zmniejszyć narażenie na
promieniowanie.

•

Chłopcy nie powinni wkładać telefonu do przednich kieszeni, a dziewczynki
powinny trzymać telefon z dala od swoich ramion i klatki piersiowej.

•

Nigdy nie należy używać telefonu w ruchu [ przy dużych prędkościach, np.
podczas jazdy samochodem lub pociągiem – przyp.tłum.] lub w miejscach o
słabym sygnale (np. w pomieszczeniach podziemnych lub zamkniętych)
[ tam gdzie występuje silne tłumienie fal elektromagnetycznych – przyp.
tłum.]. Promieniowanie emitowane przez telefon komórkowy wzrasta w
takich przypadkach.

•

Należy zachęcać do wysyłania SMS-ów zamiast telefonowania.

•

Należy używać trybu głośnomówiącego lub przewodowych słuchawek. Te
dwa rozwiązania są preferowane w przeciwieństwie do słuchawek
Bluetooth, które również emitują promieniowanie (PEM).
Gdy telefon komórkowy nie jest używany, należy zawsze wyłączyć funkcję
Bluetooth.
[dotyczy użytkowników, którzy korzystają z Bluetooth do połączenia
telefonu z komputerem lub podłączają do urządzenia mobilnego jakieś
peryferia (słuchawki, klawiaturę). Jeśli tego nie czynimy, to funkcję
Bluetooth można wyłączyć na stałe – przyp.tłum.]

•

Jeśli powyższe środki ostrożności nie zostaną podjęte, to należy
przynajmniej trzymać telefon komórkowy naprzemiennie po obu stronach
głowy podczas rozmowy.

•

Rozmawiając przez telefon, zachowujemy odległość co najmniej 1 metra od
kobiet w ciąży i dzieci.
[wyobraźmy to sobie w polskim autobusie lub pociągu … - przyp.tłum.]
Powinniśmy również chronić siebie, zachowując tę samą odległość od innej
osoby używającej telefonu komórkowego lub innych urządzeń mobilnych,
np. tableta.
Jeśli telefon komórkowy jest połączony z siecią Wi-Fi lub z siecią 3G / 4G
[tzn. transmituje dane przez sieć komórkową UMTS / LTE – przyp.tłum.] to
odległość powinna być tak duża jak to możliwe.

Połączenia przewodowe powinny być preferowane względem bezprzewodowych
(Wi-Fi) zarówno w szkole, jak i w domu.

Znaczna ilość promieniowania jest emitowana w wyniku bezprzewodowego
połączenia z Internetem przez Wi-Fi. Promieniowanie to ma ogromny wpływ na
użytkownika, a także na otoczenie, podczas pobierania informacji i zarządzania nimi
w Internecie.
Wielkość ekspozycji ulega zwielokrotnieniu, jeśli wiele urządzeń działa
jednocześnie, szczególnie w pobliżu silnie emitujących routerów. W sali szkolnej
wyposażonej w sieć Wi-Fi uczeń jest aktywnie narażony na promieniowanie ze
swojego komputera i pasywnie z komputerów swoich kolegów.
[lub innych urządzeń, w szczególności z telefonów komórkowych podłączonych do
tej sieci Wi-Fi – przyp.tłum.]

W szkole i na placu zabaw:
•

Nie należy instalować i korzystać z sieci Wi-Fi w żłobkach/przedszkolach, na
placach zabaw i w szkołach. Jeśli jednak w miejscach tych jest już Wi-Fi,
muszą być podjęte takie działania, które wyeliminują narażenie dzieci:
1. Routery Wi-Fi nie powinny być nigdy umieszczane ani obsługiwane w
pomieszczeniach do spania i zabawy, ani w pomieszczeniach sąsiednich.
Odległość od routerów musi wynosić co najmniej 4 metry, a najlepiej 10
metrów, nawet jeśli po drodze znajduje się ściana.
2. Wi-Fi w żłobkach/przedszkolach i szkołach należy wyłączać gdy
przebywają w nich dzieci.

W domu i w pracy:
•

Routery nie powinny być umieszczane w sypialniach dzieci i kobiet w ciąży
ani w miejscu zabawy, a odległości [od routera], o których mowa powyżej,
powinny być zachowane. Routery powinny być wyłączone gdy w domu
przebywają dzieci i ogólnie, gdy nie są używane. Na pewno zawsze powinny
być wyłączone w nocy. Używaj przycisku ΟΝ / OFF [wyłącznika], aby
zredukować niepotrzebną ekspozycję.

•

Kobiety ciężarne powinny szczególnie unikać bezpośredniego narażenia z
połączeń bezprzewodowych (Wi-Fi lub dane mobilne), zarówno w domu,
jak i w pracy. Jeśli jednak konieczne jest korzystanie z Internetu w pracy,
powinny się z nim łączyć przewodowo. W żadnym wypadku kobieta w ciąży
nie powinna siadać w pobliżu routera Wi-Fi ani pomiędzy routerem a
komputerem.

Ogólnie, telefony i inne urządzenia przewodowe są BEZPIECZNIEJSZE pod względem
promieniowania.
Ponadto zalecane jest prowadzenie rozmów telefonicznych przez Internet przy
użyciu połączeń przewodowych.

UŻYWAJ TECHNOLOGII W SPOSÓB BEZPIECZNY: WYBIERZ POŁĄCZENIE
PRZEWODOWE ZAMIAST WI-FI.

Żłobki/przedszkola, szkoły i domy, w których dzieci spędzają 60-90% czasu,
powinny stać się oazą chroniącą przed promieniowaniem emitowanym przez
urządzenia i połączenia bezprzewodowe.

NIGDY NIE RYZYKUJĘ, NIE NARAŻAM MOJEGO DZIECKA (PODCZAS CIĄŻY LUB PO
URODZENIU) NA PROMIENIOWANIE, KTÓRE MOGŁOBY ZABURZAĆ ROZWÓJ I
FUNKCJONOWANIE JEGO MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CIAŁA, I KTÓRE
PRAWDOPODOBNIE JEST RAKOTWÓRCZE.

Do rodziców musi należeć ostatnie słowo, gdy chodzi o stworzenie bezpiecznej
przystani – miejsca edukacji, życia i rozrywki dla ich dzieci.

Dzieci przedszkolne wysyłają własne wiadomości:
"Jeśli nas kochacie, to dlaczego narażacie nas na promieniowanie emitowane przez
urządzenia Wi-Fi oraz telefony komórkowe? Większość czasu spędzamy w
przedszkolu i w domu. Oczekujemy, że przynajmniej w tych miejscach, które bardzo
lubimy, zapewnicie nam bezpieczne środowisko bez promieniowania. Mamy prawo
do zdrowia a wy możecie i musicie nas chronić! "

[ Cypryjskie zalecenia pokazują, że potrzebna jest zdecydowana zmiana myślenia po
stronie świadomych, dorosłych konsumentów. Życie zmusza nas do pośpiechu i
mobilności, ale ceną nie może być przyszłość naszych dzieci. Potrzebujemy
zrównoważonego rozwoju. Konsumenci mogą żądać radykalnej zmiany
technologicznej, która pozwoli umieścić każde urządzenie przenośne w tzw. stacji
dokującej (zdjęcie poniżej) po przyjściu do domu, do biura lub w samochodzie.
Dzięki temu smartfon, tablet lub laptop, po przełączeniu w tryb samolotowy
pozostanie w pełni funkcjonalny (dostęp do Internetu przez łącze kablowe,
prowadzenie rozmów podczas jazdy samochodem) a nawet zwiększy swoją
funkcjonalność (zewnętrzny monitor, klawiatura, mysz, głośniki).
Wtedy będziemy mogli funkcjonować wg zasady: „zadokuję swoje urządzenie
przenośne, zawsze kiedy to możliwe” – przyp.tłum.]

Dzieci mają prawo do zdrowia. Rodzice, jesteście odpowiedzialni za ochronę swoich
dzieci, zwłaszcza w domu, gdzie decyzje należą do was – i tylko do was.
ZAMIEŃ TWÓJ DOM I SZKOŁĘ TWOJEGO DZIECKA W "OAZĘ OCHRONY",
ZACHOWUJĄC OBA TE MIEJSCA WOLNYMI OD PROMIENIOWANIA EMITOWANEGO
PRZEZ telefony komórkowe i inne urządzenia bezprzewodowe takie jak Wi-Fi.
[ Zalecenia władz cypryjskich są wzorowane m.in. na Francji i Izraelu. Pokazują jak
władza publiczna powinna wypełniać swoje zadania – troszcząc się o słabszych (o
dzieci) i stawiając granice silniejszym (przemysłowi nakręcającemu spiralę
konsumpcji).
Zrównoważony rozwój (wspomniany na poprzedniej stronie) nie leży w interesie
przemysłu telekomunikacyjnego, dlatego potrzebne jest zaangażowanie Państwa.
Niestety sytuacja w Polsce jest bardzo zła.
W przepisach prawnych nie jest brany pod uwagę czas oddziaływania PEM na
człowieka. Kwestionuje się istnienie choroby mikrofalowej. Telekomy stawiają
swoje anteny częstokroć tuż nad naszymi głowami, a ich zasięg oddziaływania nie
jest sprawdzany (porównaj wyniki kontroli NIK z 2014 r. dot. stacji bazowych
telefonii komórkowej https://www.nik.gov.pl/plik/id,9889,vp,12180.pdf ).
W Polsce nie jest znana faktyczna ekspozycja ludności na PEM (Inspekcja
Środowiska nie ma sprzętu, fachowców ani procedur, aby wypełnić swoje zadania).
Skutki ekspozycji także nie są badane (Inspekcja Sanitarna nie zajmuje się utratą
zdrowia ludzi wokół stacji bazowych ani z innych źródeł promieniowania).
W Polsce została narzucona narracja „rozwoju za wszelką cenę” (zamiast
zrównoważonego rozwoju) lecz nikt nie mówi o cenie, jaką przyjdzie za to zapłacić.
W powyższym kontekście, Ministerstwo Cyfryzacji chce uczynić z Polski lidera
technologii 5G. Grozi nam totalne i w żaden sposób nie kontrolowane,
bezterminowe napromieniowanie z tysięcy nowych anten, poczynając od
najbliższej lampy ulicznej, a skończywszy na własnej lodówce !
Syndrom mikrofalowy a zwłaszcza EHS (patrz np. http://freiburger-appell2012.info/en/home.php, http://www.epi.cm-uj.krakow.pl/Rezolucja.pdf) to nie
tylko uszkodzenia DNA i rak po wielu latach. To po prostu gorsza jakość życia,
nawet po krótkim czasie ekspozycji. Jesteśmy pozbawieni właściwej informacji,
dlatego nie widzimy związków przyczynowo- skutkowych – przyp.tłum.]

