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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OGŁOSZONYCH 
OSTRZEŻEŃ O POZIOMACH ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM  W KOZACH 
 

 

Podstawa prawna: Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 
2017 r. nr V/47/5/2017 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Powietrza dla 
województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów 
dopuszczalnych substancji  w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. 
 
1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska realizuje monitoring środowiska i przesyła 
wyniki pomiarów ze stanowiska pomiarowego oraz określa ryzyko lub wystąpienie 
przekroczenia wartości dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych substancji w powietrzu. 
2. Na podstawie powyższej informacji dyrektor przedszkola, wicedyrektor lub inna 
wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie ma obowiązek: 
1)  przekazać komunikat  o wynikach pomiarów, o których mowa w pkt. 1 nauczycielom 
pracującym z dziećmi, 
2) zamieścić  informację o charakterze graficznym na tablicy znajdującej się przy wejściu 
głównym do budynku placówki, 
3) zastosować środki zapobiegające narażeniu wychowanków na negatywne skutki złej 
jakości powietrza poprzez działania określone w pkt.3 niniejszej procedury. 
3. Zalecane działania ochronne tj. sposób postępowania dla ogłaszanych poszczególnych 
poziomów alarmów są następujące: 
 

SKALA 
INDEKSU 

KATEGORIA INFORMACJA ZDROWOTNA 

0-1 BARDZO DOBRY jakość powietrza jest zadawalająca, zanieczyszczenia powietrza nie 
stanowią zagrożenia, warunki idealne do aktywności na zewnątrz 

1-3 DOBRY jakość powietrza jest wciąż zadawalająca, zanieczyszczenia powietrza 
stanowią minimalne zagrożenia dla dzieci i uczniów oraz ich 
opiekunów i nauczycieli , warunki bardzo dobre do aktywności na 
zewnątrz 

3-5 UMIARKOWANY jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenia powietrza mogą 
stanowić zagrożenie dla dzieci i uczniów oraz ich opiekunów i 
nauczycieli, warunki dobre do aktywności na zewnątrz 

5-7 DOSTATECZNY jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenia powietrza stanowią 
zagrożenie dla dzieci i uczniów oraz ich opiekunów i nauczycieli , 
którzy mogą odczuwać skutki zdrowotne, podopieczni powinni 
ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą 
takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło 

7-10 ZŁY jakość powietrza jest zła, dzieci, uczniowie oraz ich opiekunowie i 
nauczyciele powinni unikać wyjść na zewnątrz, podopieczni powinni 
je ograniczyć, nie jest zalecana aktywność na zewnątrz 

>10 BARDZO ZŁY jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, dzieci i uczniowie oraz ich 
opiekunowie i nauczyciele powinni bezwzględnie unikać wyjść na 
zewnątrz, podopieczni powinni ograniczyć wyjścia do minimum, 
wszelka aktywność na zewnątrz jest odradzana 
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