.
PROCEDURA ANTYSMOGOWA
POSTĘPOWANIE W CZASIE ZWIĘKSZONEJ EMISJI SMOGU
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU IM. MARII KONOPNICKIEJ W KALISZU

Preambuła
Z uwagi na fakt, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje szereg
negatywnych skutków zdrowotnych, zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym, w celu
ograniczenia ryzyka zachorowań dzieci i ich problemów zdrowotnych w związku z
odpychanym powietrzem o złej jakości wprowadza się następującą procedurę antysmogową.
§1
Postanowienia ogólne
Przedszkole jako instytucja oświatowa zobowiązane jest do zapewnienia bezpiecznych
warunków nauki i opieki swoim podopiecznym, w tym również sprawdzać stan jakości
powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, w miejscach gdzie przebywają dzieci.
§2
Wyznaczenie koordynatora
Dyrektor wyznacza spośród pracowników jednostki koordynatora ds. czystości powietrza,
który swoja funkcję wykonuje nieodpłatnie w ramach czynności dodatkowych.
W przypadku nieobecności koordynatora funkcje tą przejmuje wyznaczony przez Dyrektora
pracownik przedszkola.

§3
Zadania koordynatora
Do zadań koordynatora należą:
1. Codzienne sprawdzanie w godzinach porannych oraz w porze obiadowej stanu jakości
powietrza za pomocą strony:
 www.powietrze.gios.gov.pl

 aplikacji mobilnych
2. informowanie nauczycieli o wynikach wskazań za pośrednictwem tablicy
informacyjnej znajdującej się w miejscu powszechnie dostępnym także dla rodziców i
dzieci (w holu przedszkola);
3. prognoza Smogowa dostępna jest w holu przedszkolnym, aby każdy pracownik
przedszkola oraz rodzic mógł skontrolować, jaki poziom smogu zarejestrowano w
konkretnym dniu;
4. w przypadku naruszenia niniejszej procedury przez pracownika – niezwłocznie
informowanie o tym dyrektora przedszkola.
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§4
Obowiązki pracowników
W przypadku stwierdzenia bardzo dobrego lub dobrego stanu powietrza dozwolone
jest przebywanie dzieci na zewnątrz bez ograniczeń, gdyż warunki sprzyjają wszelkim
formom aktywności na świeżym powietrzu.
W przypadku stwierdzenia umiarkowanej jakości powietrza zanieczyszczenie
powietrza może stanowić zagrożenie dla dzieci, dlatego zaleca się przebywanie na
powietrzu w wymiarze umiarkowanym.
W przypadku stwierdzenia dostatecznej jakości powietrza należy ograniczyć
aktywność na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum, gdyż stan ten stanowi
zagrożenie dla zdrowia dzieci oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.
W przypadku stwierdzenia złej lub bardzo złej jakości powietrza , z uwagi na
konieczność unikania przebywania na wolnym powietrzu , zabrania się dzieciom
wychodzenia na zewnątrz.
Zabrania się otwierania okien i wietrzenia sal w przypadku złej lub bardzo złej jakości
powietrza.

§4
Obowiązki dyrektora
1. Dyrektor jest zobowiązany do realizowania obowiązków natury edukacyjnej, w
szczególności do przeszkolenia pracowników w temacie realizacji standardów
zachowania w sytuacjach smogowych oraz poprawienia stanu wiedzy na temat smogu
i zagrożeń zdrowotnych z tym związanych;
2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,
jeśli jakość powietrza jest bardzo zła. O podjętej decyzji rodzice powinni zostać
poinformowani w trybie natychmiastowym.
Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Dyrektor przedszkola
Karolina Szczerek

INDEKS JAKOŚCI POWIETRZA

Kategoria
Bardzo dobry

Dobry

Umiarkowany

Dostateczny

Zły

Bardzo zły

Brak indeksu

Informacje Zdrowotne
Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi
zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich
aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje
brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na
wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może
stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób
chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki
umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi
zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w
ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne.
Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie)
aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga
długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe
dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała
populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na
wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub
wzmożonego wysiłku fizycznego.
Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby
chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie
unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna
ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.
Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała
ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa
ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowosercowym oraz odpornościowym.
„Brak Indeksu” odpowiada sytuacji, gdy na danej stacji pomiarowej nie są
aktualnie prowadzone pomiary pyłu zawieszonego lub ozonu, a jeden z
nich jest w danej chwili decydującym zanieczyszczeniem powietrza w
województwie. Indeks Jakości Powietrza nie jest wtedy wyznaczany, a
kolor punktów na mapie bieżących danych pomiarowych zmienia się na
szary. Stacja pomimo braku określonego Indeksu jest nadal widoczna i jest
możliwość sprawdzenia wszystkich pozostałych wyników pomiarów.

