ZARZĄDZENIE NR 25/2018
z dnia 30 listopada 2018 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
w sprawie wprowadzenia Procedury stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń
dotyczących poziomów zanieczyszczenia powietrza
obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
Na podstawie:


uchwały nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu zarządza, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się do użytku „Procedurę stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń dotyczących
poziomów zanieczyszczenia powietrza”.
§ 2.
Wyznacza się pana Ryszarda Gierulę na koordynatora działań podejmowanych w ramach
stosowania procedury.
§ 3.
Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
Zarządzenia nr 25/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu

PROCEDURA STOSOWANIA SIĘ DO OGŁASZANYCH OSTRZEŻEŃ
DOTYCZĄCYCH POZIOMÓW ZANIESZCZYSZCZENIA
POWIETRZA
1. Procedura zostaje wprowadzona w ramach Planu Działań Krótkoterminowych
Sejmiku Województwa Śląskiego, stanowiącego część „Programu ochrony powietrza dla
województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji
w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji” przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
2. W celu realizacji w szkole Podstawowej nr 6 im Józefa Kreta w Ustroniu
ogłaszanych ostrzeżeń dotyczących poziomu zanieczyszczenia powietrza Dyrektor Szkoły
wyznacza koordynatora.
3. W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi poziomu zanieczyszczenia
powietrza koordynator

szkolny każdego dnia nauki szkolnej, sprawdza wiadomości

publikowane

zakładce

w

JAKOŚĆ

POWIETRZA

na

stronie

http://ustron.pl/k/miasto/ochrona_srodowiska.
4. Jeżeli na stronie ogłoszony zostanie poziom ostrzeżenia, koordynator szkolny
niezwłocznie przekazuje tę informację podopiecznym i ich rodzicom poprzez umieszczenie
jej na „Tablicy informacyjnej”, dotyczącej jakości powietrza w gminie Ustroń, która znajduje
się w szatni szkolnej.
5. W celu przeciwdziałaniu narażeniu podopiecznych na negatywne skutki złej jakości
powietrza, dyrektor wprowadza zakaz przebywania wychowanków poza terenem budynku
szkoły; zakaz obowiązuje w trakcie trwania ogłoszonego poziomu ostrzeżenia.
6. Na podstawie Planu Działań Krótkoterminowych, wprowadzone zostały 3 poziomy
ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów:
Poziom

Kolor oznaczenia

I poziom

Żółty

II poziom

Pomarańczowy

III poziom

Czerwony

Rodzaj informacji
Powiadomienie o
wystąpieniu przekroczenia
Ostrzeżenie
Alarm smogowy
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Rodzaj działań
Informacyjne, edukacyjne
Informacyjne, operacyjne
Informacyjne,
nakazowo/zakazowy,
operacyjne

Charakter ogłoszenia
Warunek ogłoszenia

Odbiorcy ogłoszenia
Osoby odpowiedzialne za
realizację działań
Osoby odpowiedzialne za
kontrolę realizacji
Termin obowiązywania
ogłoszenia
Treść ogłoszenia
Sposób informowania

Charakter ogłoszenia
Warunek ogłoszenia

Odbiorcy ogłoszenia
Osoby odpowiedzialne za
realizację działań
Osoby odpowiedzialne za
kontrolę realizacji
Termin obowiązywania
ogłoszenia
Treść ogłoszenia
Sposób informowania

Podejmowane działania

POZIOM I
Informacyjny, edukacyjny.
Po uzyskaniu informacji ze strony internetowej Miasta Ustronia
z zakładki pod nazwą ,,Jakość powietrza” o wystąpieniu
przekroczenia poziomu I w pomiarach z ostatniej doby.
Prognoza jakości powietrza wskazuje poziom umiarkowany
jakości powietrza – kolor żółty.
Nauczyciele, pracownicy, rodzice, dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Ustroniu.
Koordynator.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu.
Poziom obowiązuje do końca danego roku.
Zawiera informację o poziomie umiarkowanym jakości
powietrza – kolor żółty.
Koordynator zaznacza na specjalnej tablicy z odpowiednimi
kolorami właściwy kolor określający jakość powietrza w danym
dniu.
POZIOM II
Ostrzegawczy, informacyjny, operacyjny.
Po uzyskaniu informacji ze strony internetowej Gminy Ustroń
z zakładki pod nazwą ,,Jakość powietrza” o wystąpieniu
przekroczenia poziomu II w pomiarach z ostatniej doby.
Prognoza jakości powietrza wskazuje poziom dostateczny
jakości powietrza – kolor pomarańczowy.
Nauczyciele, pracownicy, rodzice, dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Ustroniu.
Koordynator, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa
Kreta w Ustroniu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu.
Poziom II ogłasza się na 24 godziny bezpośrednio po
przekazaniu przez Gminę Ustroń informacji o przekroczeniu
poziomu II w pomiarach jakości powietrza lub na 48 godzin
jeżeli spełniony jest warunek dla prognozy jakości powietrza.
Poziom II przestaje obowiązywać po okresie ogłoszenia.
Zawiera informację o poziomie dostatecznym jakości powietrza
– kolor pomarańczowy.
Koordynator zaznacza na specjalnej tablicy odpowiednimi
kolorami właściwy kolor określający jakość powietrza w danym
dniu.
Ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej
przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na
podwyższone stężenia zanieczyszczeń.
Zaniechanie spacerów i wyjść pieszych przez zorganizowane
grupy, np.: wycieczki, zawody sportowe.
Ograniczenie aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni, gier
zespołowych, pracy na otwartej przestrzeni.
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Charakter ogłoszenia

Warunek ogłoszenia

Odbiorcy ogłoszenia
Osoby odpowiedzialne za
realizację działań
Osoby odpowiedzialne za
kontrolę realizacji
Termin obowiązywania
ogłoszenia

Treść ogłoszenia
Sposób informowania

Podejmowane środki
ostrzegawcze

POZIOM III
Alarm smogowy, operacyjny, operacyjny, informacyjny,
nakazowo/zakazowy.
Po uzyskaniu informacji ze strony internetowej Gminy Ustroń
z zakładki pod nazwą ,,Jakość powietrza” o wystąpieniu
przekroczenia poziomu III w pomiarach z ostatniej doby.
Prognoza jakości powietrza wskazuje poziom zły jakości
powietrza – kolor czerwony lub bardzo zły – kolor brązowy.
Nauczyciele, pracownicy, rodzice, dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu.
Koordynator, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa
Kreta w Ustroniu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu.
Poziom III ogłasza się na 24 godziny bezpośrednio po
przekazaniu przez Gminę Ustroń informacji o przekroczeniu
poziomu alarmowego w pomiarach jakości powietrza lub na 48
godzin jeżeli spełniony jest warunek dla prognozy jakości
powietrza. Poziom III przestaje obowiązywać po okresie
ogłoszenia.
Zawiera informację o poziomie jakości powietrza – kolor
czerwony lub brązowy.
Koordynator zaznacza na specjalnej tablicy odpowiednimi
kolorami właściwy kolor określający jakość powietrza w danym
dniu.
Ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej
przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na
podwyższone stężenia zanieczyszczeń.
Stosowanie się do zaleceń lekarskich.
Unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu.
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