Warszawa, 22 listopada 201 7 r.

MAZOWIECKI URZ1\D WOJE WODZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAL BEZPIECZENSTW A
I ZARZ1\DZANIA KRYZYSOWEGO
pI. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-64-81 , faks 22 695-64-84
www. mazQwieckie.pl

WBZK-I.70 10.24.201 7
W zwillZku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III - Ostrzezenia 1 stopnia

0

zlej jakosci

powietrza (kolor :lOlty) dla pyln zawieszonego PM 2,5 i PMI0 w powietrzu
na obszarze wojewodztwa mazowieckiego Wojewodzkie Centrum Zarzlldzania
Kryzysowego oglasza ostrzezenie 1 stopnia

Pyt zawieszony PM 2,5 i PM 10

I wojewodztwo mazowieckie
do dnia 23 .11.2017 r.

Glownq przyczynq podwyiszonych wartosci jest kom unikacja, w tym wtorne pylenie z ulic
i emisja spa lin. Wys t qpiq rowniei waru nki meteorologiczne sprzyjaj qce takiej syt uacji (slaby

prognoza zmian

...

..

wiatr, wyi, za mglenia).
Prognozuje

si~

utr zymywanie podwyiszonych

przekroczeni a poziomu

st~ier\

pylu, jednakie nie przewid uje

si~

info rm owan ia oraz alarmowego, kt ory mogl by powod owae

negatywne skutki zdrowot ne.

.

..

Ogloszo ne ostrzeie nie oznacza, ie osoby z grup wrailiwych powi nny bye bardziej ost ro ine i
powi nny unikae wychodzenia na zewnqtrz oraz obserwowae wyniki pomia row i prognoz na
st ronie

WIOS

w

Warszawie

http://sojp.wios.warszawa .pl

na

stron ie

GIOS

http://powietrze.gios .gov .pl .

..

W przypadku wystqpie nia podwyiszonych

st~ie r\

naleiy ograniczye czas przebywania

na powietrzu, zwlaszcza przez kobiety w ciqzy, dzieci i osoby sta rsze oraz przez osoby
z astmq,

chorobami

alergicznymi

skory,

oczu

i

chorobami

ze sklonnosciami do infekcji gornych i dol nych drog oddechowych.

krqzen ia,

oraz

osoby

Kobiety w ci~zy, dzieci i osoby starsze osoby z astm~, chorobami alergicznymi sk6ry, oczu
Wrailiwe grupy

i chorobami kr~zenia oraz osoby ze sklonnosciami do infekcji g6rnych i dolnych dr6g
oddechowych.
Pyl zawieszony PM10 moze powodowac kaszel, trudnosci z oddychaniem, podraznienia

negatywne skutki
t

•

g6rnego odcinka dr6g oddechowych.

mla.llliA'

WYKAZ TElEFONOW AlARMOWYCH
Numer alarmowy
Pogotowie
Wojew6dzkie Centrum Zarz qdzania Kryzysowego - mozliwosc informowania

0

innych

zdarzeniach maj~cych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ludzi

~~~Ir===========================~
~...

•.
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1.

Uchwala nr

Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

zmieniaj~ca uchwaj~

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto

Radom, w kt6rej zostaly przekroczone poziomy dopuszczalne pyl u zawieszonego
PMlO i pylu zawieszonego PM2,5 w powietrzu;
2.

Uchwala nr 95/17 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniaj~ca uchwal~

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Plock,

w kt6rej zostaly przekroczone poziomy dopuszczalne pylu zawieszonego PMlO i pylu
zawieszonego PM2,5 w powietrzu;
3.

Uchwala nr 96/17 Sejmiku Wojew6dzt wa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 20 17 r.
zmieniaj~ca uchwal~

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja

Podstawa prawna
warszawska, w kt6rej zostaly przekroczone poziomy dopuszczalne pylu zawieszonego
PM 10 i dwutlenku azotu w powietrzu
4.

Uchwala nr 97/17 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniaj~ca uchwal~

warszawska,

w

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja

kt6rej

zostal

przekroczony

poziom

dopuszczalny

dla

pylu

zawieszonego PM2,5;
5.

Uchwala nr 98/17 Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego z dnia 20 cze rwca 2017 r.
zmieniaj~c~

mazowieckiej,

uchwal~

w

w

kt6rej

sprawie

programu

ochro ny

zostaly

przekroczone

powietrza

poziomy

zawieszonego PM10 i pylu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

dla

dopuszczal ne

strefy
pylu

•

Wzmozenie czujnosci sluzb ratowniczych (pogotowia ratunkowe go, oddzial6w
ratunkowych);

•

Zalecenia: - pozostania w domu, - unikania obszar6w
st~zen

pylu, -

wyst~powania

wysokich

ograniczenia wysilku fizycznego na otwartej przestrzenia, -

ogran icze nia wietrzenia pomieszczen
•

.

Zalecenia : ograniczenie przebywa nia dzieci na otwartej przestrzeni w czasie
przebywania w plac6wce;

.

•

Za lecenia: unikanie dlugotrwalego przebywania na otwartej przestrzeni dla
unikni~cia

I

..

t ••

•

dlugotrwalego narazenia na podwyzszone st~zenia zan ieczyszczen ,

•

Kon t ro le palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpad6w;

•

Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpad6w biogennych (Iisci,
gal~zi,

•

trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni;

Korzystanie z alternatywnych sposob6w przemieszcza nia si~ na kr6tkich odcinkach
(rower, pieszo);

I

....

..

•

Korzystanie z kom unikacj i miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;

•

Ograniczenie pylenia wt6rnego z ulic;

•

Zaleceni e ograniczenia uzywania spalinowego

•

Ograniczenie pa lenia w kominkach;

•

Ogrzewanie mieszkan lepszym jakoSciowo paliwem;

•

Bezwzgl~dne

sprz~tu

ogrodniczego;

przestrzeganie zakazu spalania odpad6w w paleniskach domowych.

