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INFORMACJE 0 RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Ryzyko wystqpienia przekroczenia poziomu
infonnowania (100 pg/m3) dla
zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zagrozenie pylu

Data wyst^pienia 0 J. 12.2020 r.hrodz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka Odgodz. 9.00 dma 01.12.2020 r. do godz.
24.00dnia02.12.2020r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne titrudniajqce
rozprzestrzeniame sif zanieczyszczen
w sytuacji wzmozonej emisji z sektora bytowo-
komunalnego.

Prognozowana jakosc powietrza

Prognoza na dzien 01.12.2020 r. i na dzien 02.12.2020 r. dla st^zen sredniodobowych pytu
PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej
przez Instytut Ochrony Srodowiska - Panstwowy Instytut Badawczy (IOS-PIB) dost^pnej na
portalu ,,Jakosc powietrza" GIOS pod adresem htt'p://powietrze.gios.gov.pl/pip/aii-Pollution

Dzien 01.12.2020 r.
Na podstawie prognozyjakosci powietrza na stacjach monitoringu na ponizszych obszarach,
ze wzgl^du na pyt zawieszony PM10, jakosc powietrza szczegolnie w godzinach
wieczomych, nocnych i porannych b?dzie xla.

Obszar ryz^'ka v^stqpienia przekroczenia poziomu inforniowania dla pylu PM10
Prognozowane na dzien 01.12.2020 r. przeb-oczenie poziomu informowania dla pylu PM10
obejmuje: Katowice, Chorzow, Myslowice, Siemianowice Slqskie, Sosnovviec, Javvorzno,
Zabrze, Bytom, Piekaiy Slqskie, Ruda 6lqska, Swi^tochlovvice, Tychy, powiat
bierunsko-I^dzinski, pszczynski, bielski (gminy: Bestivina, Czechowice-Dziedzice,
Jasienica, Wilamowice), powiat zywiecki, bielski (gminy: Buczkowice, Szczyrk,
Wilkowice), cieszynski.

Ludnosc narazona na ryzyko wyst^pienia przekroczenia poziomu informowania dla
pylu PM10
Ludnosc zamieszkujqca obszar, na ktorym w dniu 01.12.2020 r. istnieje ryzyko
przekroczenia poziomu informowania dla pyj:u PM10.- ok. I 970 000.
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Dzien 02.12.2020 r.
Napodstawie prognozyjakosci powietrza na stacjach monitoringu na ponizszych obszarach,
ze wzgl^du na pyt zawieszony PM10, jakosc powietrza szczegolnie w godzinach
wieczomych, nocnych i poraimych b^dzie zta.

Obszar ryzyka wyst^pienia przekroczenia poziomu informowania dla pylu PMIO
Prognozowane na dzien 02. J 2.2020 r. przekroczenie poziomu mformowaiua dlapytu PM10
obejmuje: Gliwice, Katowice, Chorzovv, Mystowice, Siemianowice Sls{skie, Zabrze,
Bytom, Piekary Sli^ska, Ruda Slqska, Swi^tochlowice, Rybnik, Zory, Jastrz^bie-Zdroj,
powiaty: gliwicki, tarnogorski, rybnicki, mikolowski, pszczynski, bielski (gminy:
Beshvina, Czechovvice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice), raciborsld, wodzislawski,
BieIsko-Biata, povviat bielslu (gminy: Jaworze, Kozy, Porqbka), zywieclu, bielsld
(gminy: Bucxkowice, Szczyrk, Wilkowice), cieszynski.

Ludnosc narazona na ryzyko ^vysts}pienia przekroczenia poziomu informowania dla
pylu PM10
Ludnosc zamieszkujqca obszar, na ktorym w dniu 02.12.2020 r. istnieje ryzyko
przeta-oczenia poziomu informowania dla pylu PM10; ok. 2 723 000
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INFORMACJE 0 ZAGROZENIU

Wrazliwe grupy
ludnosci

osoby cierpiqce z powodu przewleklych chorob sercowo-
naczyniowych (zwtaszcza niewydolnosc serca, choroba
wiencowa),
osoby cierpi^ce z powodu przewleklych chorob ukladu
oddechowego (np. astma, przewlekta obturacyjna choroba
pluc),
osoby starsze, kobiety w ci^zy oraz dzieci,
osoby z rozpoznanq chorob^ nowotworow^ oraz ozdrowiency.

Mozliwe negatywne
skutki dla zdrowia

Osoby cierpiqce z powodu chorob serca mog4 odczuwac
pogorszenie samopoczucia np. uczucie bolu w klatce piersiowej,
brak tchu, znuzenie.
Osoby cierpiqce z powodu przewlekl'ych chorob ukladu
oddechowego rnog^ odczuwac przejsciowe nasilenie
dolegliwosci, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej,
nasilenie si$ objawow atakow astmy.
Podobne objawy mog4 wystqpic rowniez u osob zdrowych.
W okresach wysokich st^zen pyhi zawieszonego w powietrzu
zwi?ksza si? ryzyko infekcji drog oddechowych.

Zalecane srodki

ostroznosci

Ogoi.lydnosci:

- rozwaz ograniczenie intensywnego wysilku fizycznego na
zewn^trz jesli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub bol
gardta,

- ogranicz wietrzenie pomieszczen,
- unikaj dzialan zwi^skszajqcych zanieczyszczenie powietrza, np.

palenia w kominku.

Wrazliwe gruov ludnosci:

- ogranicz intensywny wysilek fizyczny na zewnqtrz,
- nie zapominaj o nonnalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astm^ mog4 cz?sciej odczuwac objawy (dusznosc,
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kaszel, swisty) i potrzebowac swoich lekow cz?sciej niz
nonnalnie,

- ogranicz wietrzenie pomieszczen,
- unikaj dzialan zwi^kszaj^cych zanieczyszczenie powietrza, np.

palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawow chorobowych zalecana jest
konsultacja z lekarzem.

Zaleca si? rowniez:

- zwi^kszenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
niepetaosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
do uczniow szkol podstawowych, srednich oraz ich prawnych
opiekunow, dotycz^cej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz mozliwych zachowari i czynnosci zmniejszaj^cych ryzyko
narazenia na wysokie st^zenia zanieczyszczen w tym pylu
zawieszonego,

- biez^ce sledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
httD://Dowietrze.gios.gov.r)l/oip/current

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/

DZIALANIA ZMIERZAJ^CE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEN

Zakres dzialari

krotkoterminowych
Dziatania okreslone przez Zarz^d Wojewodztwa w planach
dziatan h'otkoterminowych

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 01.12.2020 r.godz. 9.00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 zpozn. zm.)
rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 pazdziemika
2019 r. zmieniajqce rozporz^dzenie w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.poz. 1931)

Zrodla danych

Panstwowy Monitoring Srodowiska - dane z systemu
monitoringu jakosci powietrza Gtownego Inspektoratu
Ochi'ony Srodowiska
Instytut Ochrony Srodowiska- Panstwowy Instytut Badawczy
(IOS-PIB) w Warszawie - prognoza jakosci powietrza

Opracowanie
Departament Monitoringu Srodowiska Giownego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska RWMS w Katowicach

Publikacja
http://powietrze.gios.gov.Dl/DiD/rwms/12/news/0
http://www.katowice.wios.£ov.ul/index.Dhr)?tekst:=iakosc/i

Wzor powiadomienia do systemu RSO

Tytul Uwaga!
Skrot W dniu 01.12.2020 r. na cz?sci obszaru sl^skiego istnieje

ryzyko wyst^pienia przekroczenia poziomu
informowania dla pytu zawieszonego PM10
(100 f^g/m3).
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Tresc calego povviadomicnia Prognozowane na dzien 01.12.2020 r. przekroczenie
poziomu informowania dla pyiu zawieszonego PM10
obejmuje: Katowice, Chorzow, Myslowice,
Siemianowice Slqskie, Sosnowiec, Jaworzno, Zabrze,
Bytom, Piekaiy Slqskie, Ruda Slqska, Swi^tochlowice,
Tychy, powiat bierurisko-l^dzinski, pszczynski, bielski
(gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica,
Wilamowice), powiat zywiecki, bielski (gminy:
Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice), cieszynski.

Tytul Uwaga!
Skrot W dniu 02.12.2020 r. na cz^sci obszaru sl^skiego istnieje

ryzyko wystqpienia przekroczenia poziomu
infonnowania dla pytu zawieszonego PM10
(100 ^ig/rn3).

Trcsc catego powiadomienia Prognozowane na dzien 02.12.2020 r. przekroczenie
poziomu infoiTnowania dla pylu zawieszonego PM10
obejmuje: Gliwice, Katowice, Chorzow, Mystowice,
Siemianowice Slqskie, Zabrze, Bytom, Piekary Sl^ska,
Ruda Slqska, Swi^tochlowice, Rybnik, Zory, Jastrz^bie-
Zdroj, powiaty: gliwicki, tarnogorski, rybnicki,
mikotowski, pszczynski, bielski (gminy: Bestwina,
Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice),
raciborski, wodzistawski, Bielsko-Biala, powiat bielski
(gminy: Jaworze, Kozy, Por^bka), zywiecki, bielski
(gminy: Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice), cieszynski
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