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POWIADAMIANIE SPOI.ECZENSTWA O RYZYKU WYSTAPIENIA
PRZEKROCZENIA LUB PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
SUBSTANCJI W POWIETRZU

DATA 06 09 2A1i

Zalqcznik Nr 4 do I ZF-08n2n3
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pylu zawieszonego PM10
z dnia 31 grudnia 2014 roku

Wojew6dzkie Centrun Zanqdzania Kryzysowego powiadamia, 2e dnia 30 grudnia 2014 roku na obszane
agloneracji rybnicko-jastzqbskiej w mieicie Rybnik wystqptlo w powietnu pnekrrczenie warloSci progowei
(200 p(n3) informowania spoleczehstwa o ryzyku wystqpienia pnekroczenia pozionu alarnowego dla pylu PMl0
(300 pg/n3)

Przyczynami takiego stanu

sq warunki meteorologiczne utrudniajqce

rozprzestrzenianie sig zanieczyszczen

w sytuacji wzmozonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Zaklad l\,4onitoringu i l\,4odelowania Zanieczyszczeh Powietrza IMGW-PlB Oddzialw Krakowie z/s w Katowacach
woparciu o prognozg pogody Centralnego Biura Prognoz l\rleteorologicznych IMGW-PIB informuje, 2e w dniu
31j22014 znajdujemy sig na skraju rozleglogo ukladu ni2owego z osrodkami nad Atlantykiem. Od polnocnegozachodu przemie6ci siq plytka zatoka nizowa z systemem frontow atmosferycznych. Naplynie cieplejsze powietrze
polarno-morskie, W zwiqzku z takq sytuacjE meteorologiczn4 jako6c powietrza na obszarze wojewodztwa Slqskiego nie bgdzie korzystna, choc w dobowym przebiegu powinna zaznaczyc sig jej postqpuj4ca poprawa. Stqzenia
pylu zawieszonego bgdq przekraczaly dobowy poziom dopuszczalny 50 pg/m3. Stg2enia pozostalych monitorowanych zanieczyszczelr powietrza bgdq ukladaly sig w granicach swych wartosci dopuszczalnych.
W dniu 1.0'1,2015 pozostaniemy nadal na skraju rozleglego ni2u polnocnoeuropejskiego. W zwiqzku z takE sytuaclq meteorologicznq na obszarze wojewodztwa 6lqskiego jako6c powietrza powinna sig nteco poprawic, choc
okresami moze byc ona nadal malo korzystna, Stq2enia pylu zawieszonego bgdq na wigkszosci obszaru wojewodztwa przekraczaly poziom dopuszczalny 50 pg/m3. Stg2enia pozostalych monitorowanych zaniec4szczeh
powietrza bgd4 ukladac sig w granicach swych warto6ci dopuszczalnych.
Grupami ludno6ci w szczegolno6ci nara2onymi na dra2niqce dzialanie pylu zawieszonego

s4

osoby cierpiqce z powodu przewleklych chorob serca (utlaszcza niewydolnoSc serca, choroba wiehcowa),
osoby cierpiqce z powodu przewleklych chorob ukladu oddechowego (astma, przewlekla choroba pluc), osoby
starsze oraz dzleci.
Osoby cierpiqce z powodu chorob serca mogq odczuwac pogorszenie samopoczucia: uczucie bolu w klatce pier.
siowej, palpitacje serca, brak tchu, znu2enie. Osoby cierpi4ce z powodu przewleklych chorob ukladu oddechowego mogq odczuwac przejdciowe nasilenie dolegliwodci, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej,
Swiszczqcy, splycony oddech. Podobne objawy mogq wystqpic rownteZ u osob zdrowych. W przypadku nasilenia
objawow chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W okresach wysokich stgzen pylu zawieszonego w powietrzu wystgpuje zwigkszone ryzyko infekcji oddechowei.
Srodkl ostro2no6ci, ktore powinny byc podjgte to:
w przvpadku poziomu 200

-

300 uq/m3 ste2enia doboweqo PlV10

unikanie przebywania na otwartel przestrzeni przez najbardziej narazone grupy ludnosci, a pozostale osoby powinny unikac dlugotrwalego przebywania na otwartej przeskzeni, w szczegolno6ci polqczonego ze znacznym wysilkiem fizycznym.
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w przvpadku przekroczenia poziomu 300 uo/m3 ste2enia doboweoo PM10 najbardziej nara2one grupy osob
powinny pozostac w pomieszczeniach

inie

przemgczac sig, pozostale osoby powinny unikac przebywania na

otwartej przestrzeni.

Wojewoda Slqski zwraca sig z apelem do mieszkaicow tych rejonow wojewodztwa o ograniczenie w przvpadku
przekroczenia poziomu alarmoweqo

spalania paliw zlej jakoSci takich jak muly i mialy wgglowe oraz w miarg mo2liwoSci korzystanie w tym czasie
z grzejnikow elektrycznych lub palenisk nrskoemisyjnych na gaz lub olej opalowy (Je6li w gospodarstwie domowym wystepujE alternatywne 2rodla ciepla),
palenia w kominkach, je2eli nie stanowiqone jedynego 2rodla ogrzewania mieszkah,
wychodzenia z domow, szczegolnie przez osoby wrazliwe n a zanieczyszczenia,
spacerow z dziecmi,

Przypomina sig o bezwzglqdnym zakazie spalania odpad6w w paleniskach domowych.
W wyznaczonych czg6ciach miast i gmin prowadzone bgdqwzmo2one konhole mieszkaicow w zakresie stosowa-

nia paliw stalych i eliminacji spalanra odpadow komunalnych,
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