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Zagrożenia

✓ Zagrożenia naturalne
✓ Zagrożenia techniczne
✓ Zagrożenia porządku publicznego
✓ Zagrożenie bezpieczeństwa państwa
i stan wojny
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Zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze
Przyczyny (okoliczności) mogące skutkować skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub
promieniotwórczymi:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

pożary;
powodzie;
lawiny i osuwiska;
anomalie pogodowe;
awarie przemysłowe;
epidemie/pandemie;
katastrofy naturalne/geologiczne;
katastrofy komunikacyjne;
katastrofy budowlane i awarie techniczne;
niepokoje społeczne;
terroryzm;
konflikty zbrojne (militarne).
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Zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze
Potencjalne zagrożenie czynnikami chemicznymi dla życia i zdrowia ludzi jak też stanu
środowiska przyrodniczego są zazwyczaj następstwem:
✓ procesów produkcyjnych z udziałem substancji chemicznych w przemyśle,
✓ stosowania produktów chemicznych (na etapie ich gospodarczego wykorzystania
oraz w postaci odpadów),
✓ magazynowania w zakładach przemysłowych dużych ilości substancji
niebezpiecznych (toksycznych środków przemysłowych – TŚP, paliwa płynne
i gazowe),
✓ transportu materiałów chemicznych (wodny, kolejowy, lotniczy i drogowy),
✓ transportu z wykorzystaniem rurociągów,
✓ skutków klęsk żywiołowych (np. zatopienia różnego rodzaju magazynów substancji
chemicznych w wyniku powodzi),
✓ terroryzmu z wykorzystaniem „broni chemicznej”,
✓ pożarów, w wyniku których powstają toksyczne produkty rozkładu.
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Zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze
KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB PREPARATU wg DAWEK*
LC50

LC50

LD50
doustnie
szczur
mg/kg

LD50
na skórę
szczur lub królik
mg/kg

inhalacyjnie

bardzo
toksyczne

poniżej 25

poniżej 50

poniżej 0,25

poniżej 0,5

toksyczne

25-200

50-400

0,25-1

0,5-2

szkodliwe

200-2000

400-2000

1-5

2-20

Klasa
toksyczności

szczur
mg/dm3/4h
(rozpylone
ciecze, pyły)

inhalacyjnie
szczur
mg/dm3/4h
(pary, gazy)

*(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin; Dz. U. 2015 poz. 208)
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Zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze
Przyczyny i rodzaje skażeń biologicznych obejmują:
✓
✓
✓
✓
✓

bioterroryzm,
masowe migracje,
nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy),
skutek zdarzeń katastroficznych takich jak np.: powodzie, susze,
niezachowanie określonych wymogów sanitarno-higienicznych weterynaryjnych
(zatopienie i zniszczenie cmentarzy oraz grzebowisk zwierząt, zalanie
i zniszczenie wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków),
✓ przebieg chorób odzwierzęcych,
✓ zawleczenie choroby z obszarów leżących poza granicami kraju.
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Zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze
Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych

Grupa 1
zagrożenia

Czynniki, przez które
wywołanie chorób u ludzi
jest mało prawdopodobne.

Grupa 2
zagrożenia

Grupa 3
zagrożenia *

Grupa 4
zagrożenia

Czynniki, które mogą
wywoływać choroby u ludzi,
mogą być niebezpieczne dla
pracowników, ale
rozprzestrzenienie ich w
populacji ludzkiej jest mało
prawdopodobne; zazwyczaj
istnieją w stosunku do nich
skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia, np.:
Borrelia burgdorferi (krętek
wywołujący boreliozę),
Staphylococcus aureus
(gronkowiec złocisty)

Czynniki, które mogą
wywoływać u ludzi ciężkie
choroby, są niebezpieczne dla
pracowników, a
rozprzestrzenienie ich w
populacji ludzkiej jest bardzo
prawdopodobne; zazwyczaj
istnieją w stosunku do nich
skuteczne metody profilaktyki
lub leczenia, np.:
Yersinia pestis (dżuma),
Mycobacterium
tuberculosis (gruźlica),
wirus kleszczowego
zapalenia mózgu.

Czynniki, które wywołują u
ludzi ciężkie choroby, są
niebezpieczne dla
pracowników, a ich
rozprzestrzenienie w populacji
ludzkiej jest bardzo
prawdopodobne; zazwyczaj nie
istnieją w stosunku do nich
skuteczne metody profilaktyki
lub leczenia, np.:
wirus Ebola,
Variola maior (ospa
prawdziwa).

Grupa 3* - czynniki biologiczne, które stanowią ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników, ponieważ nie są zazwyczaj
przenoszone drogą powietrzną (salmonella, wścieklizna, HIV)
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Zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze
Narażenie człowieka na promieniowanie jonizujące wyrażone jest jako dawka
skuteczna (efektywna) i obejmuje sumę dawek pochodzących od naturalnych źródeł
promieniowania i od źródeł sztucznych.
Pierwszą grupę źródeł narażenia stanowi przede wszystkim promieniowanie jonizujące
emitowane przez radionuklidy (będące naturalnymi składnikami wszystkich elementów
środowiska oraz promieniowanie kosmiczne). Narażenie na promieniowanie od źródeł
naturalnych pochodzi od:
✓ radonu i produktów jego rozpadu,
✓ promieniowania kosmicznego,
✓ promieniowania ziemskiego, tzn. promieniowania
emitowanego przez naturalne
radionuklidy
znajdujące się w nienaruszonej skorupie ziemskiej,
✓ naturalnych radionuklidów wchodzących
w skład ciała ludzkiego.
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Zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze
Źródła sztuczne wykorzystywane w wielu dziedzinach działalności gospodarczej,
naukowej oraz medycynie. Promieniotwórcze izotopy pierwiastków i urządzenia
wytwarzające promieniowanie, m.in. aparaty rentgenowskie, akceleratory, reaktory jądrowe
i inne urządzenia radiacyjne.
Źródła zagrożeń skażeniami promieniotwórczymi (źródła sztuczne):
✓ obrót źródłami (otwarte i zamknięte);
✓ obiekty jądrowe;
✓ składowiska odpadów promieniotwórczych;
✓ transport materiałów promieniotwórczych;
✓ zdarzenia radiacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne);
✓ działalność terrorystyczna.
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Zagrożenia chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze
Zagrożenie napromieniowaniem zależy od bardzo wielu czynników, jak: rodzaj promieniowania,
energia emitowanych cząstek, ich przenikliwości, rodzaju radionuklidu (czy jest metabolizowany czy
od razu wydalany z organizmu), sposobu napromieniowania (z wewnątrz czy z zewnątrz), narządu
narażonego na promieniowanie.
Równoważnik dawki (Sv)
< 0,25

Skutek kliniczny*
Brak

0,25 ‐ 0,50

Możliwe zmiany hematologiczne

0,50 ‐ 1,00

Zmiany hematologiczne, lekkie
uszkodzenia

1,00 ‐ 2,00

Silne
uszkodzenia,
możliwa
niewydolność,
nudności/wymioty
w ciągu 24 h

2,00 ‐ 4,00

Silne
uszkodzenia,
pewna
niewydolność, możliwa śmierć

> 4,00

50% prawdopodobieństwa śmierci

*) Materiał dydaktyczny dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach bloku wykładów pt.: „Podstawy Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej”;
**) Materiały szkoleniowe Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie;
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Szacowanie skutków zdarzenia
Szacowanie skutków zdarzenia niekorzystnego jest szczególnie istotnym elementem
procesu zarządzania ryzykiem, stanowiącym wyznacznik do podejmowania decyzji,
których celem jest ochrona życia i zdrowia zagrożonej ludności. Skutki można
przewidywać w oparciu o istniejące modele matematyczno-fizyczne oraz
wykorzystujące te modele programy komputerowe.
W toku prac projektowych, zastosowano program ALOHA, za pomocą którego
dokonywano symulacji rozprzestrzeniania się stref zagrożenia.
Na podstawie wartości granicznych stężeń wyrażonych za pomocą wskaźników ERPG*
wyznaczane były zasięgi stref o różnym poziomie stężenia czynnika szkodliwego. Na obszarze
stref (chmury toksycznej) mogą wystąpić różne efekty zdrowotne, zależne od czasu ekspozycji,
pochłoniętej dawki i wrażliwości osobniczej, począwszy od przypadków śmiertelnych w centrum
chmury do podrażnień na jej granicy. Każda ze stref odzwierciedla charakterystyczny dla danego
wskaźnika rodzaj skutków.

*) ERPG - Emeregency Response Planning Guideline – Wskaźnik planowania stref awaryjnych toksyczności
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Szacowanie skutków zdarzenia

ERPG-3 – skutki skażenia nie zagrażające życiu ,
ERPG-2 – nieodwracalne i poważne skutki dla zdrowia lub zaburzenie zdolności do
normalnego działania,
ERPG -1 – odwracalne skutki zdrowotne lub przemijający nieprzyjemny zapach;
Możliwa zmiana położenia strefy ERPG – 3
Możliwa zmiana położenia strefy ERPG – 2
Możliwa zmiana położenia strefy ERPG - 1
13

Szacowanie skutków zdarzenia
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Szacowanie skutków zdarzenia
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Szacowanie skutków zdarzenia
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Hierarchizacja zagrożeń
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Dziękuję za uwagę
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