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Jakość  powietrza  w  Polsce  tej  zimy  znacznie  przekracza  normy  dopuszczalności  i  ma

negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny

bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć

przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są

odradzane.

Wrażliwe grupy wiekowe:

• Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia szczególnie narażone na szkodliwe działania

podwyższonych  stężeń  zanieczyszczeń,  gdyż  spędzają  na  powietrzu  więcej  czasu  niż

osoby  dorosłe.  Organizm  dziecka  będąc  w  fazie  wzrostu  i  ogólnego  rozwoju  jest

szczególnie  podatny  na  pojawienie  się  zaburzeń  zdrowotnych,  ponieważ  w  tej  fazie

najbardziej rozwija się ich odporność i system oddechowy. Wśród skutków zdrowotnych

można wymienić alergie, długotrwały napadowy kaszel, zapalenie oskrzeli, stany zapalne

dróg oddechowych oraz astmę.

• Osoby  starsze  i  w  podeszłym  wieku-  wrażliwość  osobnicza  w  tej  grupie  wynika  z

ogólnego osłabienia organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji

powoduje osłabienie układu odpornościowego, co bezpośrednio wpływa na zwiększone

ryzyko  zachorowania  oraz  zwężenia  naczyń  krwionośnych,  które  prowadzi

niejednokrotrnie do powstania zakrzepów.

• Osoby z zburzeniami funkcjonowania układu oddechowego- pył zawieszony działa

drażniąco  na  śluzówki  dróg  oddechowych  po  przedostaniu  się  do  płuc  niszczy  ich

komórki,  co  powoduje  przedostawanie  się  płynów  do  tkanki  płucnej.  Szczególnie

narażone  na  szkodliwe  działania  pyłu   przy  odpowiednich  stężeniach  są  osoby

z przewlekłymi  chorobami układu oddechowego,  w szczególności  chore na astmę,  ze

względu na substancje drażniące zawarte w pyle.

• Osoby  z  zaburzeniami  układu  krwionośnego-  bardzo  drobny  pył  zawieszony  ma

zdolność  wnikania  w płucach do naczyń krwionośnych w wyniku czego uszkadza je,

powodując  zaostrzenie  chorób  układu  krwionośnego,  w  tym  również  powstanie

zakrzepów.

• Osoby palące  papierosy i  bierni  palacze-  wdychanie  dymu papierosowego znacznie



osłabia  błony  śluzowe  dróg  oddechowych,  co  ułatwia  przenikanie zanieczyszczeń

z wdychanego powietrza do tkanek organizmu zwiększając ryzyko zawału serca, udaru

mózgu lub zainicjować proces nowotworowy w wyniku wnikania substancji toksycznych.

• Osoby  zawodowo  narażone  na  działanie  zanieczyszczeń-  długotrwała  ekspozycja  

w powietrzu pyłu bezpośrednio wpływa na wzrost stężenia co powoduje wzrost narażenia

na szkodliwe działanie, poprzez wnikanie do układu oddechowego i krwionośnego.

Apeluje się do mieszkańców o ograniczenie spalania paliw stałych w kotłowniach przydomowych

w zamian do zastosowania okresowo energii elektrycznej jako czynnika grzewczego.

Zakazuje się palenia pozostałości roślinnych na otwartych przestrzeniach.

Zaleca sie ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie  z innych form komunikacji np.

komunikacji publicznej, podwożenie znajomych do pracy.

Straż  Miejska  w  Siemianowicach  Śląskich  prowadzi  kontrolę  p/k  spalania  odpadów

w piecach (paleniskach) na podstawie art. 379 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Kontrola

prowadzona jest  na  podstawie  upoważnienia  wydanego przez  Prezydenta  Miasta  Siemianowice

Śląskie. Liczba kontroli od 01.10.2016 – 10.01.2017 roku wyniosła 55. Kontrola może zakończyć

się pouczeniem, mandatem karnym lub sporządzeniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego

(art.191 ustawy o odpadach).

Informacje  na  temat  aktualnej  jakości  powietrza  dostępne  są  na  stronie  internetowej

Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony Środowiska  w Katowicach  w zakładce:  "Powiadomienia

o  aktualnej  jakości  powietrza".  WIOŚ  w  Katowicach  w  oparciu  o  dane  uzyskane  w  ramach

śląskiego  monitoringu  jakości  powietrza  informuje  na  bieżąco  o  aktualnych  stężeniach  pyłu

zawieszonego w powietrzu.


