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PRZEKROCZENIA LUB PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
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Zalqcznik Nr 4 do I ZF4u02l03

Powiadomienie z dnia 6 lipca 2015 roku
przekroczenia
o
wartoSci progowej informowania spoleczefstwa o ryzyku wyst4pienia
w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu
Wo.jcrv6dzkie Ccntrum Zarzqdzania Kryz1's-oucgo porviadamia. i2 w dniu 5.07.2015 roku rvyst4pilo
przekroczenie rvartoSci progorvcj (180 pg/m') informorvania spolcczefstrva o ry21'ku w)Jst4picnia
rv porvictrzu przekroczenia poziomu alarmorvcgo dla ozonu (24(l uglm.) w mie3cie Czgstochowa
o 12 pglm3 oraz w strefie Sl4skiej w powiecie czgstochowskim o 17 pglm3.

Przvczvnami takicgo stanu sq lvarunki mctcorologicznc zt'tiqzanc

z

du2ym naslonecznicnicm

irv_'-sokimi tempcraturami. a takzc obccnoSi rv porvietrzu substancji- ktorc sprzljaj4 tworzcniu si9
ozonu rv atmosfcrzc (m.in. tlcnki azotu i rvgglorvodory).
Zaklad Monitoringu i Modclolvania Zaniecztszczci Por.victrza IMGW-PIB Oddzial rv Krakorvie z/s rv
Katorvicach lv oparciu o prognozg pogod) Centralnego Biura Prognoz MctcorologicznJch IMGW-PIB
informujc. i2 w dniu 6.07.2015 znajdujcmy siq rv obszarze rozlcglego u'vZu barycznego obejmulqccgo
zachodni4 i poludniorv4 Europg. Od zachodu przemicszcza siq przcz Polskg strcfa frontu
atmosfcrycznego z burzami. W zrvipku z tak4 s1'tuacj4 mctcorologicznn jakoSc powietrza na obszarzc
lvojovodztlra Sl4skicgo bgdzic umiarkorvana. rv nickt6rych okrosach malo korzlstna. Bgdzic to
spor.vodowane w-vsokimi stqZcniamr ozonu troposfcryczncgo lr godzinach poludniorvl'ch
i popoludniolvl ch. na rvigkszorici obszaru lvojovodztrva 6l4skicgo mog4c1-mi przekraczat, docclolr,.v
poziom Srcdniego 8-godzinncgo stgzcnia ozonu (120 gglmr)- a lokalnie tak2c pr6g informosania
(180 pglmr). Stg2cnia pozostalych monitororvantch zaniccz,'szczen porvietrza bgd4 utrzy'm1rval1 sig
rv zakresach suych dopuszczalnych lvartoSci.

W dniu 7.07.2015 (rltorck) jako56 porvictrza na obszarzc rvojervodarva Sl4skiego bgdzic umiarkorvana.
z tcndcncj4 do jej pogarszania. Sporvodolvanc to bgdzie u',vsokimi stg2eniami ozonu troposfcr) czncgo
(zvrlaszcza w godzinach poludniowych i popoludniorvych). mog4c-vmi rv nieltorych rcjonach
I
wojelvodztrva przckraczac docelolvy poziom 6rcdnicgo tl-godzinncgo stgzcniil ozonu ( | 2{ ) trg/m ). Tcgo
dnia osi4gnigcic ostrzegawczego poziomu stg2cnia ozonu (180 pglm3) rvy dajc sig mnicl
pralvdopodobnc. .lcdnak lokalnie nic nalc21- go rvykluczac. Stgzcnia pozostahch mierzonl'ch
zanicczl-szczci bi;d4 ukladaly sig na ogol na nioco ni2szych ni2 poprzednicl dobv zakrcsach sr'vvch
dopuszczalnl'ch wartoSci.

Grupami ludnoSci w szczegtilnoSci naraZonymi na dra2ni4ce dzialanie ozonu s4:
osoby cicrpi4ce na przervlckle chorobl' ukladu oddechorvcgo. takic jak astma. przervlckle zapalcnic
oskrzeli i rozedma pluc. dzicci- osobl'starszc. osobv rv ka2d1'm lvicku aktl'rvnie spgdzaj4cc czas na
lvolnvm powietrzu. osobl zdrowc szczcgolnie wra2lirve na ozon.
Osob-'. podatne na zaniccz,-szczcnic mog4 odczuwai podra2nicnic ukladu oddcchorvcgo- $ t)m
kaszcl, b6l gardla. ucisk rv klatcc piersiorvcj. b6l rv klatce picrsioncj przy' glgbokim rvdcchu.
W przl'padku nasilcnia objalvorv choroborvych rvskazany jest kontakt z lckarzcm. Podczas lvy'silku
frz,'czncgo mog4 pojarvic sig trudno5cr rv oddychaniu (splyccnie oddcchu). Prz-"- rll sokich stg2eniach
ozonu rv porvietrzu zachodzi ry'.4 ko s igkszej podatnoSci na infekc.jc.
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Srodki ostroZno3ci, kt6re powinny byd podjgte to:

8l

240 pg/mr stg2enia iednogodzinnego O;
w przloadku przckroczcnia poziomu |
unikanie przebywania na otwartej przcstrzeni pol4czonych ze wzmoZonym wysilkicm ftzycznym przez
najbardzicj narazone grupy ludnoSci, pozostalc osoby powinny ograniczyd dlugotrwale przcby"nanic na
otwartej przestrzeni. w szczcgolno6ci pol4czoncgoze znacznym wysilkiem fizycznym.
unikanic przebywania
w orzlroadku orzckroczenia Doziomu 240
na otwart€j przestrzcni prnz najbardzicj narazonc grupy ludno6ci, pozostalc osoby pow-inny ograniczf
przcbywanic na otwartej przcstrzeni.
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Biei4ca informacja o jakoSci powietrza dostgpna jest w spos6b ciqgly na stronie internetowej
Wojew6dzkiego lnspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach: 11\r \r.1.:rlou ic('.\r i{}\.s{r\ .rrl.
zakladka: Slqski Monitoring Powietrx,a
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