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„Dzień czystego powietrza”
Dnia 14 listopada, po raz 18 w Polsce, obchodzimy „Dzień czystego powietrza”. Ma on
uzmysławiać wszystkim nam jak ważne jest powietrze oraz skłonić nas do walki o jego
czystość. „Dzień czystego powietrza” ma uświadomić społeczeństwu jak poważne
konsekwencje dla zdrowia i środowiska powoduje zanieczyszczanie powietrza, czyli
popularnie zwany smog.

Ze smogiem możemy mieć  do czynienia  w zasadzie  od początku jesieni.  Najczęściej  podwyższone
stężenia zanieczyszczeń obserwuje się już w październiku czy listopadzie, kiedy spada temperatura
powietrza  i  wzrasta  emisja  pochodząca  z  indywidualnego  ogrzewania  budynków.  Smog  stanowi
zagrożenie  dla  zdrowia  ludzi  ze  względu  na  dużą  koncentrację  szkodliwych  cząstek  w  powietrzu.
Przebywanie  na  zewnątrz  w  warunkach  wysokich  stężeń  zanieczyszczeń  może  prowadzić  do
pojawienia  się  alergii  oraz  astmy,  wywołać  niewydolność  oddechową,  zwłaszcza  może  to  dotyczyć
osób  chorych,  małych  dzieci  czy  osób  starszych.  Długotrwałe  narażenie  na  wysokie  stężenia
zanieczyszczeń  może  skutkować  chorobami  układu  krwionośnego  oraz  serca,  a  nawet  chorobami
nowotworowymi.

W Polsce funkcjonuje 285 stacji pomiarowych, w tym 209 stacji automatycznych lub automatyczno-
manualnych,  z  których  jednogodzinne  wyniki  udostępniane  są  na  bieżąco  na  portalu  „Jakość
Powietrza” i w aplikacjach mobilnych GIOŚ.

W  sytuacjach  podwyższonych  stężeń  zanieczyszczeń  Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska
wydaje i przekazuje do Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego informacje o ryzyku lub o
wystąpieniu  przekroczenia  poziomu  informowania  lub  alarmowego  substancji  w  powietrzu.
Informacje te są następnie rozpowszechniane poprzez służące temu narzędzia i systemy ostrzeżeń, a
w  przypadku  ryzyka  przekroczenia  poziomu  alarmowego  dla  pyłu  zawieszonego  PM10
powiadomienia  do  mieszkańców  są  przesyłane  również  poprzez  smsy  wysyłane  przez  Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa.

Kiedy  jakość  powietrza  jest  zła  powinno  się  ograniczyć  intensywny  wysiłek  fizyczny  na  zewnątrz.
Osoby  chore,  starsze,  kobiety  w  ciąży  oraz  małe  dzieci,  aby  unikać  negatywnych  skutków
związanych z zanieczyszczeniem powietrza, powinny unikać przebywania na zewnątrz. Aby chronić
siebie  i  bliskich  powinno  się  także  ograniczyć  wietrzenie  pomieszczeń  i  zapobiegać  dalszemu
zwiększaniu  zanieczyszczenia  np.  nie  palić  w  kominku  czy  piecyku  ozdobnym,  jeśli  nie  jest  on
jedynym źródłem ciepła.

Kompleksowym  źródłem  danych  pomiarowych  i  szczegółowych  informacji  na  temat  sposobu
wykonywania  jego  pomiarów  jest  portal  „Jakość  Powietrza”  Głównego  Inspektoratu  Ochrony
Środowiska oraz mobilna aplikacja.

Ważne jest, szczególnie dla osób, które opalają swoje domy paliwami stałymi (węgiel/drewno), aby
paliwa spalane w piecach grzewczych były jak najwyższej jakości. W ten sposób mieszkańcy chronią
siebie i sąsiadów.



Każdy  z  nas  może  aktywnie  przyczyniać  się  do  poprawy  jakości  powietrza  poprzez  wybieranie
sposobów  ogrzewania  gospodarstw  domowych,  które  w  jak  najmniejszym  stopniu  szkodzą
środowisku  oraz  korzystanie  z  ekologicznych  środków  transportu:  rower  czy  transport  publiczny.
Bardzo ważnym działaniem jest też zwiększanie świadomości ekologicznej u naszych bliskich.

Zachęcamy  do  obejrzenia  materiałów  powstałych  w  ramach  projektu  „Droga  do  czystego
środowiska”,  w  tym m.in.  popularnonaukowego  filmiku  vlogerów  pt.  „Co  jest  w  powietrzu,  którym
oddychamy”,  dostępnego  na  platformie  YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=t4nv7KUeiRQ).
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