Katastrofalny smog w Warszawie! Lepiej unikać dziś
wietrzenia i spacerów
data aktualizacji: 2021.02.23

Dzisiaj lepiej nie wietrzyć mieszkań i nie wychodzić na spacer. W Warszawie od rana
utrzymuje się katastrofalny smog. Wskaźniki jakości powietrza są przekroczone o kilkaset
procent. Dodatkiem do smogu jest gęsta mgła.
- Dzień dobry w smogu. Przestało wiać i od razu #UduśSięWWarszawie - napisali aktywiści z
organizacji Warszawa bez Smogu.
Od rana w stolicy utrzymuje się smog. Wystarczy spojrzeć na mapę wskazań ze stacji pomiarowych
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, by stwierdzić, że dziś sytuacja jest nadzwyczajna.

Na Ursynowie stacja pomiarowa znajduje się w środku osiedla Stokłosy, przy ul. Wokalnej. Jej
wskazania są dziś alarmujące. Zawartość pyłów zawieszonych przed godz. 8:00 poszedł drastycznie
w górę. Stężenie pyłu PM10 wynosi 109,6 μg na m sześc., co oznacza, że norma jest przekroczona o
ponad 300 proc. Nieco lepiej jest ze stężeniem pyłu PM2,5. Wynosi ono 69 μg na m sześc., a więc
norma jest przekroczona prawie trzykrotnie.
Dodatkowo utrzymywaniu smogu sprzyjają brak wiatru oraz gęste mgły, które wystąpiły już w nocy.
Tworzą one dobrą zawiesinę dla szkodliwych cząsteczek w powietrzu.
- We wtorek znajdziemy się w rejonie osi klina wyżowego, przez co zachmurzenie może się
utrzymywać dość długo. Przed południem zalegać mogą więc mgły oraz chmury warstwowe stratus,
a dopiero po godz. 10-11 postępować będą rozpogodzenia - informują synoptycy z "Pogoda w stolicy
jak i w okolicy".

Ratusz wydał ostrzeżenia
Choć Warszawski Indeks Powietrza przyjmuje dziś najgorsze przyjęte w skali wartości - poziom 4,
stołeczny ratusz, jak na razie - stan na godz. 8:50, nie ogłosił alarmu smogowego, nie wydał też
żadnych ostrzeżeń. Obowiązuje ogólna instrukcja:
"Nie wietrz pomieszczeń. Jeśli kominek nie jest głównym źródłem ciepła w Twoim domu to zrezygnuj
z jego używania. Zostaw samochód w domu - pojedź transportem publicznym. Osoby wrażliwe
(zwłaszcza kobiety w ciąży i dzieci) powinny unikać wszelkiej aktywności na zewnątrz, w tym
spacerów".
Eksperci z Warszawskiego Alarmu Smogowego dodają: - Ratunkiem jest założenie maseczki
antysmogowej z filtrem Hepa lub N99 alternatywnie maseczki antywirusowej z filtrem FFP1-FFP3,
najlepiej FFP3. Ważne, żeby maseczka szczelnie przylegała do twarzy.
Ok. 9:40 ratusz wydał ostrzeżenie. Poza standardowymi zaleceniami pojawił się apel o pozostanie w
domach, jeżeli jest to możliwe, informowanie Straży Miejskiej o podejrzeniach spalania odpadów
i ograniczenie korzystania z transportu.

Dziś obowiązuje zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk oraz
zakaz używania dmuchaw do liści.
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