Załącznik do Zarządzenia nr 13/2018
Dyrektora ZSP 8
z dnia 25.09.2018 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 8
W GLIWICACH, ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA OBSZARZE PODWYŻSZONEGO STĘŻENIA
PYŁÓW POWIETRZA
1. Wyznaczony pracownik szkoły sprawdza raz dziennie indeks jakości powietrza poprzez
stronę:
- http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ lub
- https://gliwice.eu/miasto/ekologia/biezace-wyniki-pomiarow-zanieczyszczen-powietrza
oraz korzystając z ostrzeżeń Centrum Ratownictwa Gliwice przychodzących do
szkoły/przedszkola."
2. Na podstawie wskazań zanieczyszczeń powietrza na dany dzień, osoba ta umieszcza
informację na tablicy ogłoszeń o stanie zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego.
3. Z kategorią indeksu jakości powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków
zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa.
Kategoria

Informacja zdrowotna
Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza nie stanowią
Bardzo dobry zagrożenia, warunki idealne na aktywności na zewnątrz
Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenia powietrza stanowią
minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre na
Dobry
aktywności na zewnątrz
Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić
Umiarkowany zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre na aktywności na
zewnątrz
Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla
osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe
Dostateczny osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza gdy doświadczą
takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło
Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na
zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności
Zły
na zewnątrz

Bardzo zły

Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny
bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć
wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane

* Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na
zanieczyszczenia powietrza.

4. Przy zanieczyszczeniu obejmującym indeks jakości określany jako dobry i bardzo dobry,
uczniowie/dzieci wychodzą na zewnątrz szkoły i przebywają tam bez ograniczeń.
5. W przypadku indeksu określanego jako umiarkowany, zaleca się skrócenie (np. do 30 min.)
czasu pobytu uczniów/dzieci poza terenem budynku szkoły/przedszkola i ograniczenie
aktywności fizycznej wymagającej wysiłku na otwartej przestrzeni.

6. W czasie zwiększonej emisji smogu (indeks: dostateczny, zły, bardzo zły) należy:
1) unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
2) ograniczyć wyjścia poza obręb pomieszczeń zamkniętych,
3) zamknąć okna klas (szczególnie tych, które wychodzą na ulicę) oraz nie
podejmować działań wymagających większego wysiłku fizycznego.
7. Przed planowanymi zajęciami uczniów/dzieci na wolnym powietrzu (wycieczki, spacery,
zajęcia sportowe, itp.) nauczyciel jest zobowiązany wziąć pod uwagę jakość powietrza
i związane z tym zagrożenie.
8. Stosowanie się do powyższych zaleceń nie zwalnia z obowiązków wynikających
z ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/Wojewódzki Zespół
Zarządzania Kryzysowego ostrzeżeń o złej jakości powietrza.

