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POWADAMIANIE SPOTECZENSTIiVA O RYZYKU WYSTAPIENIA
PRZEKROCZENIA LUB PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO
SUBSTANCJI W POWIETRZU
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Zafqcznik Nr 4 do I ZF{E/0203

Powiadomienie z dnia 2 wrzeSnia 2015 roku
o przekroczenia wartosci progowej informowania spoleczeistwa o ryzyku

*ystqpienia w powietrzu

przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu
Wo.ictvodzkic CcnIrum Zarz4dzania Kq,21'5e1t.to porviadamia. i2 w dniu 1.09.2015 roku nyst4pilo
przckroczcnio lvartosci progonc.i (l80pg/mr) informouania spolcczcnstrva o n,zvku \vysr+pl0nla
$ po$ictrzu przckroczcnia poziomu alarmorvego dla ozonu (240 pg/nrr) w aglomeracji g6rnosl4skiej
w mieicie_ Dqbrowa G6rnicza o5pg/mt oraz w strefie Sl4skiej w powiecie czgstochowskim
o 14 pglmr.
Przvczvnami takiego stanu sq rvarunki mctcorologiczne zrviqzanc z du2r'm naslonecznicnicm i u'r sokimi
tcmpcraturanri. a tak2c obccnoSc \.v powietrzu substancji. ktorc sprzljaj4 trvorzcniu sig ozouu
rv atmosferzc (m.in. tlenki azotu i rvqglotvodorv).

Zakfad Monitoringu
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Modelolvania Zanicczt'szczcri Pouictrza IMGW-PIB Oddzial
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Krakorvic

z/s rv Katorvicach rv oparciu o prognozg pogodv Ccntralncgo Biura Prognoz Mctcorologicznl'ch

IMGWPIB informu.ic. i2 rv dniu 2.09.2015 rvojov6dztrvo SlEskic zna.jdujc w strcfio frontu chlodncgo \\ nizu
z centrum nad CicSninami Duliskinri. W zrvi4zku z tak4 sl.tuacj4 mctcorologiczn4- jakoSc porvietrza na
obszarzc lvojcu'odalla Sl4skicgo bgdzie dobra. Stg2cnia monitorolvanych zanioczyszczcn porvietrza b9d4
utrzvmvwac sig lv granicach dopuszczalnych rvartorjci.
W dniu 3.09.2015 po przcjiciu frontu chlodncgo *'ojnvodzts'o Slqskic znajdzic si9

podrvl2szoncgo ci6nicnia

rv

polamo-morskicj masic porvictrza.

W

zlvi4zku

* strefic lckko
z tak+ s)1uac.'q

mctcorologiczn4- na obszarzc rvo.jcn6dalva Sl4skicgo nadal bgdzio dobrajako6c porvictrza.

Grupami ludnoSci w szczeg6lnoSci naraionymi na draini4ce dzialanie ozonu s4:
osobt' cicrpi4co na przervlcklc chorobv ukladu oddcchowcgo- takic lak astma- przclvloklo zapalcnic
oskrzcli i rozcdma pluc- dzicci. osobv starsze. osobr, n kazdlm rvicku aktvrvnic spgdzajqcc czas na
u'olnvm pouictrzu. osobv zdrorvc szczcgolnic ura2liwc na ozon.
Osobr podatnc na zaniecztszczcnic mog4 odczurvac podra2nienic ukladu oddcchos'ogo- w tym
kaszcl. b6l gardla, ucisk rv klatcc piorsiorvcj. bol w klatcc piorsiolvcj przy glgbokim rvdcchu.
W przl'padku nasilenia objalvorv choroborvlch nskazanv jest kontakt z lakarzcm. Podczas nrsilku
ftzvczncgo mog4 polarvii sig trudnoSci rv oddl,chaniu (spl)'ccnic oddcchu). Przv u'vsokich str;2cniach
ozonu w powictrzu zachodzi r1z1,ko wigkszcj podatnodci na infckc.jc.

Srodki ostroinoSci, kt6re powinny byt podjgte to:

l8l

rv przypadku przckroczcnia poziomu
240 Fg/mr stc2cnia jcdnoqodzinncgo Or_
unikanic przcb\,wania na otwartcj przcstrzcni pol4czonvch ze wzmozonvm wysilkicm fizTczn,tn't przcz
najbardziej narazonc grupy ludnoSci- pozostalc osoby porvinnl' ograniczyc dlugotnvalc przebvrvanic na
otwartcJ przcstrzcni- rv szczcg6lno6ci pol4czonego zc znacznvm rvvsilkicm fizvczn1m.

Biciqca informatja o iakoici Porvictrra
dostQpna icst rv sposrib ci4gl1' na stronic
internotowtj. Wojcwirdzkicgo Inspektoratu
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