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Powiadomienie dotyczqce przekroczenia poziomu informowania spoleczetistwa o ryzyku wystqpienia po-

ziomu alarmowego pylu zawieszonego PM10

z dnia 7 stycznia 2016 roku

Wojew6dzkie Centrun Zanqdzania kyzysowego powiadania, 2e dnia 6 stycznie 2016 roku na obszarze

aglomeracji g6rnoilqskiej w miastach: Sosnowreq Jawonno, Tychy oraz w strefie Slqskiej w powiecie

bieruhsko-lqdzihskim wystqpilo w powietnu pnekroczenie pozionu infornowania spoleczensfuva 200 1Lg/m3 o

ryzyku wystqpienia poziomu alarnowego dla pylu PM10 (300 1Lg/n3).

Przyczynami takiego stanu sq warunki meteorologiczne utrudniajqce rozprzestrzenianie sig zanieczyszczen

w sytuacji wzmo2onej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Zaklad Monitoringu i lVodelowania Zanieczyszczei Powietrza IIVGW-PlB Oddzialw Krakowie /s w Katowicach

w oparciu o prognozq pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IIVGW-PlB informuje, ze w dniu

07.01.2016 jakodc powietrza na obszarze wojewodztwa $lqskiego bgdzie niekorzystna, mogq wystqpic znaczne
przekroczenia warto5ci dobovrrych dopuszczalnych stg2eh PlV10 (50 pg/m3). Lokalnie w aglomeracji
gorno6lqskiej oraz w powiatach bgdzinskim, tarnog6rskim, mikolowskim i bierunskoledzinskim oraz w
Czgstochowie, moZe zosta6 przekoczony poziom informowania stq2enia pyfu PM10 (200 pg/m3). Stg2enia

pozostalych monitorowanych zanieczyszczeh powietrza powinny utrzymywac sig w granicach dopuszczalnych

wartoSci,

W dniu 08.01.2016lakoSc powietrza na obszarze wojewodztwa Slqskiego powinna sig poprawiac jednak nadal nie

wykluczone bgdq znaczqce przekroczenia dobowych warto$ci dopuszczalnych stgzeh PM10 (50 pg/m3), Stg2enia

pozostalych monitorowanych zanieczyszczeh powietrza powinny utrzymywac sig w granicach dopuszczalnych

wartoici,

Grupami ludno6ci w szczegolno6ci nara2onymi na dra2niqce dzialanie pylu zawieszonego sE

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

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

starsze oraz dzieci.

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

piersiowej, palpitacle serca, brak tchu, znu2enie, Osoby cierpiqce 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 rownie2 u os6b zdrowych. W przypadku

nasilenia objawow chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stq2en pylu

zawieszonego w powietrzu wystgpuje zwigkszone ryzyko infekcji oddechowej.

Srodki ostro2noSci, ktore powinny byc podjgte to:

w przvpadku poziomu 200 - 300 uq/m3stezenia doboweqo PM10

unikanie przebywania na otwartel przestrzeni przez nlbardziel narazone grupy ludno6ci, a pozostale osoby

powinny unikac dlugotrwalego przebywania na otrivartej przestrzeni, w szczegolno6ci polqczonego ze znacznym

wysilkiem fizycznym.
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w przvpadku przekroczenia poziomu 300 uo/m3 stq2enia doboweqo Pl\410 najbardziej narazone grupy osob

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

otwartej przestrzeni,

Wojewoda Slqski zwraca sig z apelem do mieszkahcow tych rejon6w wojew6dztwa o ograniczenie na czas

przekroczen poziomu alarmowego:

spalania paliw zlej jakosci takich jak muly i mialy wgglowe oraz w miarg mo2liwoSci korzyslanie w tym czasie

z grzejnikow elektrycznych lub palenisk niskoemisyjnych na gaz lub olej opalowy (e6li w gospodarstwie

domowym wystgpujq alternatywne 216dla ciepla),

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

wychodzenia z domow, szczegolnie przez osoby wra2liwe n a zanieczyszczenia

soacerow z dziecmi,

Przypomina siq o bezwzglqdnym zakazie spalania odpad6w w paleniskach domowych.
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