
Stan jakości powietrza w Gminie Siewierz 
w miesiącu kwietniu 2020 r.

Stężenie
pyłu

PM10
(ug/m3)

Lokalizacja czujnika

Informacja zdrowotna
Siewierz
ul. Rynek

Siewierz
ul.

Stolarska

Siewierz
 ul. Długa

Brudzowice
ul. Szkolna

Gołuchowice
Żelisławice
ul. Piastów

Wojkowice
Kościelne

ul.
Piastowska

Nowa
Wioska

Leśniaki

Ilość dni w miesiącu o danym stężeniu pyłu PM10

0 - 20 1 10 17 5 3 1 3 3 7 Jakość powietrza jest bardzo dobra. 
Warunki idealne dla aktywności na 
zewnątrz. Zanieczyszczenia powietrza nie 
stanowią zagrożenia.

21 – 50 15 9 13 22 23 20 24 23 21 Jakość powietrza jest dobra. Warunki 
dobre dla aktywności na zewnątrz. 
Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić
minimalne zagrożenie dla osób 
znajdujących się w grupie podwyższonego 
ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz 
osób z chorobami serca lub dróg 
oddechowych.

51 – 80 12 6 0 3 4 6 3 4 2 Jakość powietrza jest akceptowalna. 
Warunki akceptowalne dla aktywności na 
zewnątrz, choć zanieczyszczenia powietrza
mogą stanowić zagrożenie dla osób 
znajdujących się w grupie podwyższonego 
ryzyka, w tym dzieci, osób starszych oraz 
osób z chorobami serca lub dróg 
oddechowych.

81 - 110 1 3 0 0 0 3 0 0 0 Jakość powietrza jest dostateczna. Zaleca 
się ograniczenie aktywności na zewnątrz. 
Zanieczyszczenia powietrza stanowią 
zagrożenie dla osób znajdujących się w 
grupie podwyższonego ryzyka, w tym 
dzieci, osób starszych oraz osób z 
chorobami serca lub dróg oddechowych. 
Pozostałe osoby powinny ograniczyć 
przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza gdy 
doświadczą takich objawów jak kaszel lub 
podrażnione gardło.

111 - 150 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Jakość powietrza jest zła. Nie zaleca się 
aktywności na zewnątrz. Osoby znajdujące
się w grupie podwyższonego ryzyka, w tym
dzieci, osoby starsze oraz osoby z 
chorobami serca lub dróg oddechowych 
powinny unikać przebywania na zewnątrz.
Pozostałe osoby powinny ograniczyć 
przebywanie na zewnątrz.

> 150 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Jakość powietrza jest bardzo zła. Wszelkie
aktywności na zewnątrz są odradzane. 
Osoby znajdujące się w grupie 
podwyższonego ryzyka, w tym dzieci, 
osoby starsze oraz osoby z chorobami 
serca lub dróg oddechowych powinny 
bezwzględnie unikać przebywania na 
zewnątrz. Pozostałe osoby powinny 
ograniczyć przebywanie na zewnątrz do 
minimum.

Indeks jakości powietrza

Jakość powietrza bardzo dobra

Jakość powietrza dobra

Jakość powietrza umiarkowana

Jakość powietrza dostateczna

Jakość powietrza zła

Jakość powietrza bardzo zła
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