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związku
pojawiającymi się informacjami o wzroście zanieczyszczenia
powieffza atmosferycznego , szczególnie przekroczeniem ponadnormatywnym wartości pyłu
zawieszonego pM10, pństwowy powiatowy Inspektor sanitamy w częstochowie informuje
o ryzyku wystąpienia niekorzystrych skutków zdrowotnych.
Grylami ludnościnajbardziej narażonymi na dr ńniące dziŃanie pyłu zawieszonego są:
1. osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (zwłaśzczaastmy
oskrzelowej), osoby z niewydolnością Ńładu k Ęenia oruz dzieci i osóby starsze.
2. Osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np, ciężka praca
flzyczna, intens}YTly trening spońowy).
zaleca się, aby osoby podatne na zanieczyszszenia, a więc dzieci i dorośliz przewlekłymi
chorobami układu oddechowego, mające trudności z oddychaniem, osoby z niówydolnością
układu kłĘenia, unikały długotrwałegoprzeby;vania
otwartej przestrzeni,
w szczególności połączonego z wysiłkiem fizycznym, zwłaszcza w poblizu ulic o dużym
nasileniu ruchu, przy zwiększonym zanieczyszczeniu powietrza, utrzymującej się mgle
wyczuwalnym w powietrzu zapachtl substancji chemicznych, na|ezy ziózygnować zę
spaceru z dziećmi.
Przyczynami wzrostu stężeni a pyłu zawieszonego są waruŃi meteorologiczne
utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczys zczeń, w sl.tuaoji wznrożonej enlisji ,ikto.o
" emisję
bytowo-komunalnego związanego
sezonem grzewczym. Duży wpływ na
z,anieczyszczeń do atmosfery ma spalanie, w nieprzystosowanych do tego celu piecaóh
domowych służącychdo ogrzewania, różnego rodzaju odpadów komunalnych, a szczególnie
materiałów opakowaniowych z gumy, tworzyw sztucznych iĘ. Do powietrza emitowń jest
wtedy cała gama szkodliwych substancji. produkty spalania zńieczyszczają nie tylko
powietrze, ale również osiadają na pobliskich terenach zanie czyszczając środowiŚko.
zwracam się do pana Burmistrza z prośbąo przekazartie powyższych zaleceń, a także
o wystosowanie apelu do mieszkńców Miasta i Gminy koniecpol o zaprzestanie spalania
śmieci odpadów w paleniskach domowych. poptzez stosowanie dobrych praktyk
ekologicznych czyste powietrze powinno byó priorytetem zdrowotnym zarówno społeizności
lokalnej, j ak i organów administracj i publicznej.

na

i

z

i

l/!i_]];l]i,,

aJa

r'l\|:]l; '!ii|]

li'l

i a]o

