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POWADAMIANIE SPOLECZENSTWA O RYZYKU WYSTAPIENIA

PRZEKROCZENIA LUB PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
SUBSTANCJIW POWIETRZU

Zalqcznik Nr 4 do lzF-08102103

Powiadomienie dotyczqce wystqpienia poziomu alarmowego dla pyNu zawieszonego PM10

oraz przekroczenia warto5ci progowej informowania spoleczehstwa o ryzyku wystqpienia przekroczenia
poziomu alarmowego z dnia 06 listopada 2015 roku

Wojew6dzkie Centrun Zazqdzania Kryzysowego powiadania, 2e dnia 05 listopada 2015 roku na obszane
aglomeracji g6moilqskiej w nieicie Zahne i aglomencji rybnicko-jastrzqbskiej w mieicie Rybnik vrystqpilo

w powietzu pnekroczenia poziomu alarmowego dla pylu PM10 (300119/m3), natoniast na obszaze aglomeracji
g6rnoSlqskiej w miastach Gliwice, Kalowice, Sosnowleg Tychy oraz w strefie Slqskiej w powiatach
wodzislawskim i 1ywieckim wystqpilo w powietrzu pnekroczenie wafto$i progowej (200 p/m3) informowania

spoleczehstwa o ryzyku wystqpienia pnekroczenia poziomu alarnowego dla pylu PM10 (300 pg/m3).

Przyczynami takiego stanu sqwarunki meteorologiczne utrudniajqce rozprzestrzenianie sig zanieczyszczen

w sytuacji wzmo2onej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Zaklad Monitoringu i l\rlodelowania Zanieczyszczen Powietrza IMGW-PIB Oddzial w Krakowie z/s w Katowicach

w oparciu o prognozQ pogody Centralnego Biura Prognoz l\ileteorologicznych IMGW-PIB informuje, Ze w dniu

06.11.2015 wojewodztwo 6lqskie znajduje sig w obwarze slabo-gradientowego podwy2szonego ciSnienia,

zwiqzanego z WZem z centrum nad rejonem Bialorusi, w cieplej i wilgotnej masie powietrza naplywajqcej

z poludnia kontynentu. Wiatr slaby, w g6rach okresami umiarkowany, z kierunk6w zachodnich. W zwiqzku z tak4
sytuacjq meteorologiczn4 jako6c powiekza na obszarze wojewodztwa Slqskiego bgdzie niekorzystna,

w aglomeracji g6rno6lqskiej i rybnicko-jaskzgbskiej oraz w kotlinach i dolinach - bardzo niekorzystna. Na tych
terenach mogq lokalnie wystgpowac pzekroczenia dobowych warto6ci informowania spoleczenstwa
o poziomach ste2enia pyfu PM10 (powyiej 200 pg/m3). Stg2enia pozostalych monitorowanych zanieczyszczen
powietrza powinny utrzymywac sig w granicach dopuszczalnych wartosc..

W dniu 07.11.2015 pogoda w naszym regionie bgdzie ksztaltowana na skraju zatoki ni2u

p6lnocnoeuropejskiego z przemieszczajqcq sig od zachodu strefq frontu atmosferycznego. Wiatr slaby

i umiarkowany, poludniowo-zachodni. W zwiqzku z takE sytuacj4 meteorologiczn4 jakoSc powietrza na obszarze

wojewodztwa slqskiego powinna z uplywem doby poprawiac siq. Tym niemniej w pierwszej polowie doby na terenie

aglomeracji gorno6lqskiej i rybnicko-jastrzgbskiej oraz w kotlinach idolinach mogq wystgpowac wysokie
przekroczenia warto6ci dobowych dopuszczalnych stg2eh Pl\4'10 (>50 pg/m3). Stgzenia pozostalych

monitorowanych zanieczyszczeh powietrza powinny utrzymywac sig w granicach dopuszczalnych warto6ci,

W dniu 08.'l'1.2015 poludniowa Polska bgdzie ponownie w zasiggu rozleglego WZU znad Europy Centralnej

i Poludniowej, Bardzo mo2liwe bgdq poranne iwioczorne mgly oraz zamglenia, wiatr umiarkowany i doSc silny,

Taka sytuacja meteorologiczna nie powinna przyczynic sig do istotnego pogorszenia jako6ci powietrza na obszarze

wojewodztwa Slqskiego, Tym niemniej tego dnia przekroczenia dopuszczalnego stgZenia dobowego pytu PlV10

mogq obejmowac wigkszo6c terenu wojewodztwa, Pozostale mierzone zanieczyszczenia powietrza na poziomach

dopuszczalnych.

Grupami ludno6ci w szczegolno6ci nara2onymi na dra2niqce dzialanie pylu zawieszonego sa

osoby cierpiqce z powodu przewleklych chorob serca (zwlaszcza niewydolno6c serca, choroba wieicowa),

osoby cierpiqce z powodu przewleklych chorob ukladu oddechowego (astma, przewlekla choroba pluc), osoby

starsze oraz dzieci.



p LAN ARZADANTA KRyzy sow EGo w oJ EW 6Dzml A SrAsrceco

INSTRUKCJA I ZF{I8'OZO3

DATA 06 W 2013
POWADAMIANIE SPOTECZENSTWA O WYSTAPIENIU RYZYKA

PRZEKROCZENIA LUB PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

SUBSTANCJI W POWIETRZU

Osoby cierpiqce z powodu chorob serca mogq odczuwac pogorszenie samopoczucia: uczucie bolu w klatce

piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znu2enie, Osoby cierpiEce z powodu przewleklych chorob ukladu

oddechowego mogq odczuwac przej6ciowe nasilenie dolegliwo6ci, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce

piersiowej, Swiszczqcy, splycony oddech, Podobne objawy mogqwystqpic rownieZ u osob zdrowych. W przypadku

nasilenia objawow chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem, W okresach vrrysokich stg2ef pylu

zawieszonego w powietrzu wystgpuje zwigkszone ryzyko infekcji oddechowej.

Srodki ostro2noSci, ktore powinny byc podjete to:

w przvpadku poziomu 200 - 300 uo/m3 ste2enia doboweqo Pl\i|10

unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej nara2one grupy ludno6ci, a pozostale osoby

powinny unika6 dlugotrwalego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczegolno6ci polqczonego ze znacznym

wysilkiem fizycznym,

w przvpadku przekroczenia ooziomu 300 uq/m3 ste2enia doboweqo PlV10 najbardziej nara2one grupy osob

powinny pozostac w pomieszczeniach i nie przemgczac sig, pozostale osoby powinny unikac przebywania na

otwarteJ przestrzeni.

Wojewoda SlEski zwraca sig z apelem d0 mieszkafrc6w tych rejonow wojewddztwa o ograniczenie na czas
przekroczeh poziomu alarmowego:

spalania paliw zlej jako6ci takich jak muly i mialy wgglowe oraz w miarg mo2liwo6ci korzystanie w tym czasie

z grzejnikow elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych nagaz lub olej opalowy (eSli w gospodarstwie

domowym wystgpujqalternatywne 216dla ciepla),

palenia w kominkach, je2eli nie stanowiqone jedynego 2rodla ogrzewania mieszkah,

wychodzenia z dom6w, szczegolnie przez osoby wra2liwe n a zanieczyszczenia

soacerow z dziecmi.

Pnypomina sig o bezwzglgdnym zakazie spalania odpad6w w paleniskach domowych. Nie powinny byd

r6wniei spalane liScie i gaQzie.
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