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PRZEKROCZENIA LUB PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
SUBSTANCJI W POWIETMU

Zalqcznik Nr 4 do IZF-08102103

Powiadomienie z dnia I wrze3nia 2015 roku
przekroczenia
warto3ci progowej informowania spoleczeristwa o ryzyku wyst4pienia
o
w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Wojervodzkic Ccntnrm Zarz4dzania Knzvsorvcgo p_orviadamia- i2 w dniu 3l.08.2015 roku
rvlstqpilo przckroczcnio rvarto6ci progolvcj (180 pglm') informorvania spoleczcnst*a o qzvku
rwstqpicnia rv porvietrzu przckroczcnia poziomu alarmowcgo dla ozonu (240 prg/mr) w strefie 3l4skiej
w powiecie czgstochowskim o 17 pglm'.
Przvczlnami takicgo sta:ru sq warunki mctcorologicznc zrvi4zanc z dl2-vm naslonccznicnictn
irrlsokimi tcmpcraturami- a takzc obecnoSc u porvictrzu substancji. ktorc sprzrlaj4 tuorzcniu sig
ozonu w atmosfcrzc (m.in. tlcnki azotu i lvr;glou'odory).

Zaklad Monitoringu i Modelorvania Zanicczl'szczeh Porvictrza IMGW-PIB Oddzial rv Krakos ic
z/s rv Katorvicach rv oparciu o prognozg pogody Contralnogo Biura Prognoz Metcorologrcznl'ch
IMGW-PIB informujc. i2 rv dniu 1.09.2015 rvojervodztrvo 6l4skic bgdzic pod rvph rvcm ukladu
ni2orvcgo z ccntrum nad Jutlandi4. Napll.r.va z'wrotnikorve polvictrze z poludnia. Tcmpcratura
nraksvnralna od 28'C do 33"C- rviatr umiarko*anl i doSc silnl' z sektora poludniorvcgo.
W zrviqzkr.r z tak4 s),tuacjq metcorologiczn4. jako6c porvietrza na obszarzo uojcrv6dztrva Sl4skicgo
bgdzie umiarkorvana. Mo2lirvc bgd4 przekroczenia 8-godzinno.i $artosci docclo\\c'j 120 ;-rg/m' ozonu
przvziemncgo na rvigkszo6ci stac.ii pomiarorvych. Lokalnic mog4 tak2c rvl stqpic nicrtiolkic
przckroczcnia icdnogodzinncj lvarto3ci stq2cli ozonu przl'zicmncgo ltt{r pg/m'. Stg2cnie innl"ch
monitororvanl cfr zaniccztszczci porvictrza pos'innl blc rv granicach rvarto6ci dopuszczalnl'ch.
W dniu 2.09.2015 nojerv6dztrvo Sl4skic po nocnlnr przejSciu chlodncgo frontu atmosfcrycznogo
znaldzie sig pod \\pl!,wcm slabcgo klrna w)/zowcgo z ccntrum nad Niomcami. rv strcfie oddzialvuanta
powietrza polarno-morskiego. W zrvi4zku z tak? sltuacj4 mcteorologiczn4. jakoS6 pos'ietrza na
obszarzc rvojovodztr'va dlqskicgo ulcgnie zdecydolvanc.i poprarvic. Stgzcnia rvszvstkich
monitororvanlch zanieczt'szczcit pouictrza porvinnl utrzl m,r'rvac si9 rv granicach *artoSci
dopuszczalnvch.

W kolcjnlch dniach (3-9.09.2015) rv zrvi4zku z naplt'lr'cm chlodniciszego i rvilgotnicjszcgo
powictrza polamomorskiego z p6lnocncgo zachodu spodzior,anc jest postgpui?ce ochlodzcntc
i utrz\ manrc srq dobrci jakoSci pol icl.rza.
Grupami ludno3ci w szczeg6lnoSci naraionymi na draini4ce dzialanie ozonu

sA:

osobl cicrpi4cc na przcrl,lcklo chorobl' ukladu oddecholvego. takic .iak astma- przorvlcklc zapalcnio
oskrzcli i rozcdma pluc. dzicci. osobl starszc. osobv rv ka2d1m lvicku aklrrvnic spgdzaj4cc czas na
rvolnvnr porviotrzu- osoby zdrolvc szczcgolnic wra2liwc na ozon.
Osoby podatnc na zaniccz-vszczenic mog4 odczurvac podraZnicnic ukladu oddcchorvcgo- w ttm
kaszel. bol gardla. ucisk rv klatcc picrsiorcj. bol rv klatcc picrsiorvcj przl' glgbokim rvdcchu.
W przl padku nasilcnia objarv6rv chorobolvr,ch rvskazanl'jcst kontakt z lckarzcm. Podczas u'lsilku
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frz...tcznego mog4 pojarvic sig trudnoSci

*

oddychaniu (splycenic oddechu). Przy rvl--sokich stg2eniach

ozonu w powietrzt zachodzi ryzyko rviqkszei podatno5ci na infekcje.

Srodki ostroinoSci, kt6re powinny byd podjgte to:
rv przgradku przekroczcnia poziomu l8l - 240 ug:/m3 stg2enia jednoeodzinncgo Orunikanie przcbywania na otwartej przestrzeni pol4czonych ze r.vzmo2onym r.vysilkicm frzycznym przez
najbardziej naraZonc grupy ludnoSci, pozostalc osoby powinny ograniczyd dlugotnvale przcbr"wanic na
ot$artej przestrzcni. w szczeg6lno6ci pol4czonego zc znacznym w1'silkiem frzycznym.

Biei4ca informacja o jakoici powietrza dostgpna jest w spostib ci4gly na stronie internetowej
Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach: rvwl. krl orr icr'.rr ios.tor . rrl.
zakladka: Slqski Monitoring Powietrzu

SlEshrWolewodzf
ucnfony Sr0Ccurr!i

2J2

I

aW

