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POWIADOMIENIE
O ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181- 240 ~g/m3) dla ozonu w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie
Ryzyko wystąpi enia przekroczeni a poziomu informowania (181 - 240 ~g/m3)

dla ozonu w powi etrzu.

Data (godz.) wystąpienia 01.07.2019 r. godz. popołud n iowe

Obszar całe wo jewó dzt wo ś ląskie

Przyczyny
Przyczynami t akiego sta nu są warunki met eorol ogiczne związan e

z int ensywn ym na słoneczni eniem.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

W dniu 01.07.2019 r. jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie

popołudniowych ze względu na poziom ozonu, będzie ~ '"s'. <. ,,' i zła .

i dobra, w godzinach

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

• osoby ci erpiące na przewl ekłe cho roby układu oddechowego, t akie jak
ast ma, przewl ekłe zapalenie oskrzeli i rozedm a płuc,

Wrażliwe grupy ludności • osoby sta rsze, kobi ety w cią ży oraz małe dzieci,

• osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wo lnym powiet rzu,

• osoby zdro we szczególnie wrażliwe na ozon.

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać pod raż n ien ie układu

oddechowego, w tym kaszel, ból ga rdła, ucisk w klatce piersiowej, ból w

Możliwe negatywne
klatce piersiowej przy głęboki m wdechu. W przypadku nasilenia objawów

skutki dla zdrowia
cho robowych wskazany jest konta kt z lekarzem. Podczas wysiłku fi zycznego
mogą pojawić s ię t ru d ności w oddyc han iu ( s płycen ie oddec hu). Przy wyso kich

stężen i a ch ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na

infekcje.

w przypadku poziomów stężeń l -godzinnych 181 - 240 ug/rn": osoby

Zalecane środki wrażliwe powinny unika ć przebywania na wo lnym powi etrzu, pozostałe osoby

ostrożności pow inny ogra n i czyć do minimum wszel ką a ktywność fizyczną na wolnym

powietrzu.

INFORMACJEORGANIZACYJNE

Data wydania 01.07.2019 r.

Podstawa prawna Ustawa z dni a 27 kwiet nia 2001 r. Prawo ochro ny środowiska

Państwowy M onitori ng Środowiska - dane z syste mu monitorin gu j akości

Źródła danych
powietrza Głównego Inspektor atu Ochrony Środowiska w Warszawie
Instytut Ochrony Ś rodowi ska - Państwowy Instytut Badawczy ( IOŚ- P IB) w

Warszawie - prognoza j akości powi etrza

Departament M onitoringu Ś rodowis ka Regionalny Wyd zi ał M onitoringu

Opracowanie Ś rodowis ka w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Ś rodowis ka w

Warszawi e



Publikacja

http://www.katowice. uw.gov. pljwydziaIjwydzia l-bezp ieczenstwa-i
zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia
http://www.katowice.wios.gov.pljindex.php?tekst=jakosc/i

'Departament Monitoringu Środowiska

Naczelnik Regionalnego Wydziału

Monitorinlu ~r~~s~ Katowicach
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