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POWADAMIANIE SPOI.ECZENSTWA O RYZYKU WYSTAPIENIA PRZEKROCZENIA
LUB PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO SUBSTANCJI W POWIETRZU

Zal4cznik Nr 4 do I zF-0810?/03

Powiadomienie z dnia 3l sierpnia 2015 roku
o moiliwoSci przekroczenia wartoSci progowej informowania spoleczeristwa o ryzyku wyst4pienia
w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu

Wojcnodzkic Ccntrum Zrrzqdz;uria Kn,zlsolvego porviadamia. i2 w dniach 31.08.-01.09.2015 roku nrogq rvr'st4pic przckroczcnia rvartoSci progor.vcj (180 pglm') informorvania spolcczcnstwa o ry21'ku r.l1'stqpienia
rv porvictrzu przckroczcnia poziomu alarmorvcgo dla ozonu (240 pg/m').
Przvczl,nami takiego stanu s4 rvarunki mctcorologicznc zwiqzanc z du21m nasloneczrricnicm i rvrsokinri tempcraturami- a takzc obccnolc rv porvictrzu substanc.li- ktorc sprzljalq trrorzcniu siq ozonLr \\ atmosfcrzc (m.in. tlcnki
azotu i rvi;glorvodory,).

Zaklad Monitoringu i Modclorvania Zanicczl,szczcir Pos'ictrza IMGW-PIB Oddzial n Krakorvic z/s rv Kato*icach rv oparciu o prognozg pogodl Ccntralncgo Biura Prognoz Mctcorologicznvch IMGW-PIB inforrnu.lc- i2
w dniu 31.08.2015 r. tcmporatura makslmalna osi4gnic poziom od 29'C do 34oC a w dniu 01.09.2015 r. od 2tl'C
do 33'C.
W zrvi4zku z tak? sltuacjq mctcorologiczn4. zwlaszcza. lv godzinach poludniou'ych i popoludniorvy ch mogE
$)'stQpo\vac llvsokic stg2cnia ozonu troposfcrl'czncgo. na ligkszoSci obszam rvojcuodztla slqskicgo mog4cc
przckraczac poziom docclor'1 8-godzinnl w\,nosz+c\' {120 prg/n'). Istnicjc du2c pra*dopodobicnstrvo
przckroczenia *artoSci progonej jednogodzinncj (180 pg/m') informorvania spolcczclistrva o ryz1ku rrlstqpicnia
stanu alarmou'cgo dla ozonu.

Grupami ludno5ci w szczegrilno3ci naraionymi na draini4ce dzialanie ozonu s4:

.

osobv cicrpiqce na przovlckle chorobl ukladu oddcchorvcgo- takic .lak astma. przc*lcklc zapalcnic oskrzcli
irozcdma pluc. dzicci. osobl starsze. osobl u ka2dvm rvicku aktl'lnic spgdzaj4cc czas na uolnl'm pou'ietrzu.
osobl zdrorvc szczcgolnio rvraZliuc na ozon.
Osoby,podatnc na zanicczy-szczenic mog4 odczus'ac podra2nienie ukladu oddcchorvcgo. \y tvm kaszcl. bol gardla- ucisk rv klatce picrsiorvcj. bol rv klatcc picrsio*cj prz;- glgbokim *dcchu. W przvpadku nasilcnia objauol
choroborrl ch lvskazanr' .jcst kontakt z lokarzcm. Podczas lr,silku fizl,cznego mogq pojarvii sig trudnoSci l odd1'chaniu (splyccnre oddcchu). Przy rvysokich stg2cniach ozonu rv powictrzLr zachodzi ry21'ko uigkszcj podatno-

ici

na infckcjc.

Srodki ostroino6ci, ktrire powinny byd podjgte to:

.

u' prz]padku przckroczcnra poziomu Il{ I - 2.10 ur-y'm'stc2enia jcdnogodzinncgo Or
unikanic przcbvrvania na otwartcj przcstrzcni pol4czonl'ch zc wzmozonym rvysilkicnr fizvcznym przcz najbardzicj nara2onc grup_"" ludno3ci. pozostalo osobv po*innv ograniczlc dlugotnvalc przcbvrvanic na ot\\anc.i przcstrzcni. rr szczcgolno(ci pol4czoncgo zc znaczn):m rvlsilkicm fizvcznt'm.
Biei4ca informacja o.iakoSci powictrza dostQpna.icst w sposob ci{gly na stronic internetowci Wojcw6dzkicgo Inspcktoratu Ochrony Srodowiska w Katowicach: rrrrrr.l.irlorri|e.l\ior.grrr.Dl.zakladka: Shlshi Monitoring Pnielrza.

.i:'r)li\iH;:'
zes tltan
n,r.lUAn-' u \l/r

ltt

