
DM/KT/542-2/50/20/NG

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

~~g

.ITł1',ihllimi\:;'Ufuoc C:;!~1iliTI W;;t.t4r~'\:ffii:!IJ [Pll."iilic~-l1'iU

~JlJ[!J i'tJ1wuv,,"~1TI ril1ll ~~[L~ m\.':il:f!JJw~

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poz iomu
Zagrożenie informowania (100 ug/rrr') dla pylu

zawieszonezo PM l Ow nowietrzu.
Data wvstanienia 02.12.2020 r. eodz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 02.12.2020 r. do godz.
24.00 dnia 03.12.2020 r.
Warunki meteorologiczne utrudniające

Przyczyny
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń

w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-
komuna lneeo.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 02.12.2020 r. i na dzień 03.12.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu

PM IO, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej
przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (I0Ś-PIB) dostępnej na
portalu "Jakość powietrza" GłOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Dzień 02.12.2020 r.
Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monito ringu na
poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PMIO, jakość powietrza szczególnie
w godzinach wieczornych, nocnych i porannych będzie zła .

Obszar ryzyka wystąpieniaprzekroczenia poziomu informowania dła pyłu PMlO
Prognozowane na dzień 02.12.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PMIO
obejmuje: Dąbrowę Górniczą, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie,

Sosnowiec, Jaworzno, Biełsko-Białą, powiaty: b ędziński, łubliniecki, kłobucki,

raciborski, wodzisławski,zawierciański,myszkowski, cieszyński.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dła

pyłu PMIO
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 02.12.2020 r. istnieje ryzyko
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM l O: ok. 2 100 000.
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Dzień 03.12.2020 r.
Na podstawie prognozy j akości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach,
ze względu na pył zawieszony PM IO, j akość powietrza szczególnie w godzinach
wieczornych, nocnych i porannych będzie zła .

Obszar ryzyka wystąpieniaprzekroczenia poziomu informowania dła pyłu PMI0
Prognozowane na dzień 03.12.2020 r . przekrocze nie poziomu informowania dla pyłu PMI O
obejmuje: Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice
Śląskie, Sosnowiec, Jaworzno, Tychy, Zabrze, Bytom, Piekary Śłąskie, Ruda Śląską,

Świętochłowice, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Białą, powiaty: będziński,

gliwicki, tarnogórski, bieruńsko-łędziński, rybnicki, mikołowski, pszczyński,

raciborski, wodzisławski,bielski, żywiecki, cieszyński.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla
pyłu PMlO
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 03.12.2020 r. istnieje ryzyko
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PMI O: ok. 3 800000
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INFORMACJE O ZAGROŻENIU

sercowo
choroba

przewlekłych chorób
niewydolność serca,

• osoby cierpiące z powodu
naczyniowych (zwłaszcza

wieńcowa),

• osoby cierpi ące z powodu przewlekłych chorób układu

oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba
płuc),

• osoby starsze, kobiet y w ciąży oraz dzieci ,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy .

Wrażliwe grupy
ludności

Możliwe negatywne
skutki dla zdrowia

Osoby eterprące z powodu chorób serca mogą odczuwać

pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej ,
brak tchu, znużenie .

Osoby cierpiące z powodu przewleklych chorób układu

oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie
dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersio wej,
nasilenie się objawów ataków astm y.
Podobne objawy mogą wystąp ić również u osób zdrowych .
W okresach wysokich stężeń pylu zawieszonego w powietrzu
zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechow ych.

Zalecane ś rodki

ostrożności

Ogół ludności :

- rozważ ograruczeme intensywnego wysi łku fizycznego na
zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach , kaszel lub ból
gardła,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń ,

- unikaj dzialań zwiększaj ących zanieczyszczenie powietrza, np.
palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- ogranicz intensywny wysilek fizyczny na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowan ych lekach,
- osob y z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność ,

kaszel, świsty) I potrzebować swoich leków częściej niż

normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np.
palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.
Zaleca sie również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewl ekle chorymi, w tym
niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniów szkól podstawowych, średnich oraz ich prawnych
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniej szających ryzyko
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu

zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

http ://powietrze.gios .gov.pl/pjp/current
httn ://nowietrze.katowice.wios .gov.ol/

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCEDO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
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Zakres działań

krótkoterminowych
• Działania określone przez Zarząd Województwa w planach

działań krótkoterminowvch

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 02.12.2020 r. f!odz. 9.00

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późno zm.)
Podstawa prawna • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów
niektórych substancii w oowietrzu (Oz. U. DOZ. 1931)

• Państwowy Monitoring Środowiska - dane z systemu
monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu

Źródła danych Ochrony Środowiska

• Instytut Ochrony Środowiska- Państwowy Instytut Badawczy
(IOŚ-PIB)w Wars zawie - nroznoza iakości oowietrza

Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach

Publikacja http ://powietrze.gios.goy.pl/pjp/rwms/ 12/news/0
httrx//www.katowice.wios.00Y .n l/index.nhn?tekst=;akosc/i

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł Uwacal
Skrót W dniu 02.12.2020 r. na części obszaru śląskiego istnieje

ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania dla pyłu zawieszonego PMIO
(J 00 uz/rn' ).

Treść całego powiadomienia Prognozowane na dzień 02.12.2020 r. przekroczenie
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10
obejmuje: Dąbrowę Górniczą, Katowice, Chorzów,
Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
Jaworzno, Bielsko-Białą, powiaty: będziński, lubliniecki,
kłobucki, raciborski, wodzisławski, zawierc ia ń ski,

myszkowski, cieszyński.

Tvtuł

Skrót

Treść całego powiadomienia

D partament Monitoringu Środow i s ka

Naczelnik Regionalnego Wydz i a ł u

rvonitoringu s~wlS~a :-Katowicach

i ndrz'-1'Mg;el

Uwaga!
W dniu 03.12.2020 r. na części obszaru śląskiego istnieje
ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu
informowania dla pyłu zawieszonego PMIO
(J 00 ua/rrr').
Prognozowane na dzień 03.12.2020 r. przekroczenie
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PMIO
obejmuje: Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice,
Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
Jaworzno, Tychy, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda
Śląską, Świętochłowice, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój ,

Bielsko-Białą, powiaty: będziński, gliwicki, tarnogórski,
bieruńsko-lędziński, rybnicki, mikołowski, pszczyński,

raciborski, wodzisławski, bielski, żywiecki, cieszyński.
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