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POWADAMIANIE SPOTECZENSTWA O RYZYKU WYSTAPIENIA PRZEKROCZENIA
LUB PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO SUBSTANCJI W POWIETRZU

Zal4cznik Nr 4 do I zF4u0u03

Powiadomienie z dnia 28 sierpnia 2015 roku
przekroczenia
wartoSci progowej informowania spoleczefstwa o ryzyku wyst4pienia
moiliwo6ci
o
w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu
Wojcrv6dzkio Centrun Zarzqdzania Kryz1'sorvego porviadamia. i2 w dniach 28-30.08.2015 roku mog4 r.r'r'stqpi6 przckroczonia rtarto:ici progorvc.i (180 pg/m') informowania spoleczcnstrva o ryzyku \\J-st4picnia \\ po\\ ictrzu
przckroczcnia poziomu alarmoucgo dla ozonu (240 pg/m').
Przlczl,nami takicgo stanu s4 rvarunki mctcorologicznc zrvi4zanc z du2ym naslonccznienicm i rvvsokimi tcmpcraturami. a tak2c obecnoSi rv porvictrzu substancji- ktorc sprzl.jajq trrorzcniu si9 ozonu rv atmosferze (m.in. tlcnki
azotu i ugglorvodory).
Zaklad Monitoringu i Modelollania Zaniaczyszczcrt Porvietrza IMGW-PIB Oddzial w Krakorvic z/s r Katorvicach rv oparciu o prognozg pogod]- Ccntralnego Biura Prognoz Mcteorologicznl-ch IMCW-PIB informujc. i2
w dniach od 28 do 30 sierpnia br. tcmpcratura maksymalna osi4gnic poziom od 26'C do 33"C.
W zrvi4zku z takq s)tuacj4 mcteorologiczn4. ztvlaszcza rv godzinach poludniorvlch i popoludniorvl ch mogq
wJstgpowac rvysokic stg2enia ozonu troposfiCr-vczncgo. na nigkszoSci obszaru rvojov6dawa Sl4skiego mog4cc
przekracza( poziom docclorvy lt-godzinnl rv)'nosz4c)' (120 pg/rn1). lstnic.ic bardzo duzc prar.ldopodobienst*o
przckroczenia rvarto6ci progolvcj jodnogodzinnej informolvania spoleczenstrva (180 pglm') o ry21'ku rvlst4picnia
stanu alarmo\\'cgo dla ozonu.

Grupami ludnoSci w szczeg6lnoSci nara2onymi na drainiqce dzialanie ozonu

.

sA:

osobl- cicrpi+ce na przcrvlcklc chorob-v ukladu oddcchorvcgo- takic jak astma- przcrvlcklc zapalcnic oskrzcli
irozcdma pluc, dzicci. osob,v starszc, osob.v w kazd)'m rvieku aktyrvnic spgdzaj4cc czas na uolnlm po*ictrzu.
osoby zdrorvc szczegolnic rvra2lilvc na ozott.
Osobl. podatnc na zaniccz\szczcnic mog4 odczurvac podra2nicnic ukladu oddechorvcgo- w t)m kaszcl. bol gardla, ucisk rv klatce picrsiorvcj, bol r.v klatcc piersiowci przv glqbokim rvdcchu. W przvpadku nasilcnia objarvolv
choroborv.vch wskazany jest kontakt z lckarzcm. Podczas lli-silku fizy'czncgo mog4 poja*ii sig trudnoSci lv odd1.'chaniu (spl;-ccnic oddcchu). Przl *-vsokrch stgzcniach ozonu rv porvictrzu zachodzi ry21'ko rvigkszcj podatnoSci na infckcic.

Srodki ostroino3ci, kt6re powinny byd podjgte to:

.

w przypadku 0rzckroczcnia pozromu ltll - 240 pg/mr st920nia jednogodzinncgo Orunikanie przebyrvania na otwartcj przcstrzcni pol4czon-vch z0 wzmozon.vm rvysilkicm fizvcznr, m przcz najbardzic.j nara2onc grupl ludnoSci- pozostalc osoby porvinnl ograniczl"c dlugotnvale przcblrvanic na ot\\ artc.i przc-

strzcni- rv szczcgolnoSci pol4czoncgo zc znacznym ll1'silkiem frz,tcznym.

Bicz4ca informacja o.jako$ci porvietrza dostQpna j€st
w spos6b ci4gly na stronic intcrnctowei Wojcw6dz-

kicgo Inspektor.rtu Ochronl- Srodowiska w Krtowi-
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