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w związku z przekroczeniem w 20m r. poziomu lll - Uslrzez'euia l slopnia o zlej jakości
pnwitlrza (kalnr żółty) dla pyłu Law xzancgn PM 2.5 i PM 10 w pnwictr

ua nbsnm województw: mmwiecklego w |uwńrlzkie CentrumZarządzania
Kryzyenwegoogłasza ostrzeżenia 1 sli-pnia

Nazwa
subsiarrqr Pył zawieszony PM 2,5 | PM lll
Ohslar wchewooztwo mazowieokre

Czas
do dnla 27mm]: z.obow ązywan

Glowna przyczyną podwyższonych wanośu rest kamunikaqa, w tym momo nyleme z ulic

lemlsla soalrn. Wystąpią również warunki meteorologiczne spnyiające takie; sytuaqr (slaby
wiatr, wyz, zamglenra)
prognozuro sie utrzymywanie pudwy'umnvch stężeń „to, Jednakże nie pnewldnle się
przekroczema poziomu mformawania oraz alarmvwega, który mógłby pnwndować

Prlvnyny i

prognoza zmlan
pozromow
iubstanql

w bowierrzu

: Ogloszon'e'ostrzezsnreoznacza że usnby z grup wrazliwy-śl nowirllly być hard ej ostrozTei

Mmmm powinny unikać wvchodxema na zewnątrz oraz abserwuwać wynlkl pomlzrćw ; pragna! rra

jakniclpowieuza stronie w›oś w warszawie nga-asogmoswursuwaol i na stronie GIOŚ

htt wiem los o i.

w przypadku »;ysląplema podwyzsxonych stęzer'r mleży-ógranluvć aas pnebywania

Środki na oowietrzu, zwlaszcu przez kobiety w ciazy, dzieci i nsoby starsze oraz przez osoby
uslroznuści z astma, thnmbaml alergicznvmr skóry, oczu i chorobami kmxenla, uraz osoby

ze skhmlluśmami do lnfekq'l górnych! dolnych drógwidmowych.

lecl › osoby Stars:: osoby z astmą, chorobami ilerglonmi skory, oczu
do infekcji gornym i dolnych dróg

: Kobiety w ciązy,"
Wrazhwe grupy

Iudnnśu
. chorobami kqźen om osoby ze sklonno

oddechowych,

Muxhwe Pyl' 'zawieszorry'imza/ Tir/un moze powadawać kaszel, trudno
negalywne skutki pudrunlenli górnego odcinka dróg uddenhnwvnh

dia zdmw

z odEyo'han'rem,



_ wwa TELEFONHW ALARMDWWH_i Numer alarmowymi „....„„„,.„„.„, **
'Woiewoozk ca'nirurn Zanadzania'xńzysowago ~ mo wość infonowanra o innych

931
zdarzeniachmaiąqm istotne lnaneme dla pezpioczonsrwa iuuzi

uchwaia nr 94/17 Senni?WojewództwaMamw ocugga'z ri

zmieniająca uzhwaię w sprawue programu ochrony pwiema dla strefy miana
Radom, w którą zasrany unekmaone puz'iomy dnpuszculne miu uwieszonega
PMlDi pyiu zawieszonegoPMLS w powrerrzu;

zz Uchwaia nr 95/17 Seinuku warewoozrwa Mzzwieckiego z dnia zn czerwca 2017 r,

zmionraiaca uchwałęw sprawie programu uchmny pumerrza dia strefy miasta piock,

w które] wstaw przekroczonepoziomy dupuszazainopyiu zawieszcnegumm i pyiu

zawieszonegopm; w pewnemu;

20 czerwca 2917 r.3. Uchwaia nr 95/17 Sqmiku WojewództwaMamwieckregnz o

zmieniajacauchwaię w sprawi: programu ochronymistrza dia strefy aginmeraqa
podsuwa prawna

warszawska, w umo; zasraiy pnekmcmue poxlomy dnpusnzalnepyiu zawieszanega
mm rdwniienku azozu w powietrzu

4 umwaia nr 97/17 senniku WojewództwaMzmwiecklęgu z dnia za rzgrwca 2017 r.

Zmienla'ąa uchwałę w sprawie programu ochrony powletnz nia mary aglumeraqa
„

warszawska, w które] zosia! przekroczony poziom dopuszczalny dia pyiu

zawiexmuegomu;
sz Uchwaia nr 93/17 Seirniku waiewodzrwa Mawwiechego z dnia 20 czerwca 2017 r.

zmianiaiąca ucnmię w sprawę programu odimny wwiemz dla srreiy

mazowigciriei, w które] zosraiy pnekmuom paziomv dopuszczalne pyiu

zawieszonegovmc ipyiu zawieszonegoPMLS w pwierrzu

Wzmnleme czuinośęi siuzb rarowmczvcir (matma munkmwegn, oddziałów

ratunkowych).

' Zalecenla: * pnmslaniz w domu, -- unikania obslarńiw występowania wvsuklch

sięzgn wm, , ograniaenia wysiiku fizviznegu na otwartej przezrrzo

agraniczgnia wietrzenia pomieszczen



Zaiscenia:

dzlaiama nthrunne

Dziavama

weramna

mialama

xapnhiegzląre

emlsu

- xanysqame z alleruatvwnyzn sposobóww;

~ Zaiccenia agraniaense przebywam ;| ni umarla] 'prusmen w cusle
przebywamaw placówce;

~ Zalecenia: unikanie diugollwalegn przebywania na otwartej pueslrzeni dla
uniknięcla diugulrwaiego naraenia nz pudwykzon: stężenia !anlecxyszczem

~ Kenna .: paiemsk domowychw zakresie przestrzeganiazakazu spalama ndpadćw; *
- Kunlrole w zakresle pnestnegania zakam palenia napadów wanych (Ilśu,

gałęzi, nawy), w ngrodachoraz na Innych nbsnrach zieleni;

mura ę na „ma. uduikach'
(rower, zo):

y

' Korzystanie z komunikacji m›e|5kie| uwas! knmnnikaq'i indywidualnej;
' Ograniczenie wienia mmeguznllc;

„

' Zaiecenle ugraniczeniauvwanra Snalmuwegn spr-lem oglodnitzega,

' Ograniczenie palenia w kominkach,

~ Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowa naliwem;
- semylędue prleslnegamezakaxu spalania0-1dew palmlskach domowych


