BA-I.4140.2.2019/ NR 19

INFORMACJA TYGODNIOWA
Zagrożenia – Skutki – Ocena
6-12 maja 2019

CENTRUM
OPERACYJNO-ANALITYCZNE
13 maja 2019

INFORMACJA TYGODNIOWA
6-12.05.2019

SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
W ubiegłym tygodniu nie wystąpiły gwałtowne zjawiska pogodowe, a sytuacja hydrologiczna była
stabilna. W analizowanym okresie utonęły 2 osoby. Od 1 kwietnia br. Komenda Główna Policji
odnotowała 32 utonięcia.

Komentarz:
W ciągu najbliższych dni prognozowane są przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wysoko
w Karpatach opady śniegu. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w czasie burz i nad
morzem w porywach do 65 km/h. Temperatura minimalna w najbliższych dniach będzie się wahać od
5 do 14°C, w połowie tygodnia od 7 do 13°C. Temperatura maksymalna będzie wynosić od 13 do 23°C.

ALARMY BOMBOWE W SZKOŁACH
W dniach 6-8 maja (termin pisemnych egzaminów maturalnych) do placówek oświatowych (licea, szkoły
podstawowe, zespoły szkół, przedszkola) na terenie kraju z różnych adresów e-mail wpłynęły informacje
o podłożeniu ładunków wybuchowych. Obiekty zostały sprawdzone pod kątem pirotechnicznym,
ładunków nie znaleziono.


6 maja – 344 placówki otrzymały wiadomość, w 41 została przeprowadzona ewakuacja,
ewakuowano ogółem 5 913 osób.



7 maja – 633 placówki otrzymały wiadomość, w 162 przeprowadzono ewakuacje, ewakuowano
19 627 osób.



8 maja – 2 077 placówek otrzymało wiadomość, w 24 została przeprowadzona ewakuacja,
ewakuowano 6 434 osoby.

ZDARZENIA LOKALNE
Od 7 maja przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości protest prowadzą pracownicy prokuratur
i sądów. Zostało rozłożone miasteczko namiotowe (7 namiotów), w którym przebywa 20 osób.
Demonstranci domagają się wzrostu płac o 1150 zł oraz poprawy warunków pracy.
7 maja fizjoterapeuci rozpoczęli akcję protestacyjną, domagając się podwyżek. Pięć tysięcy z nich oddało
we wtorek krew i wzięło dzień wolny. W środę rozpoczął się strajk włoski, natomiast na koniec maja
przewidziane jest rozpoczęcie głodówki. Akcja prowadzona jest przez Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Fizjoterapii. W postulatach fizjoterapeutów mowa jest o zwiększeniu wynagrodzeń,
szkoleniach, adekwatnym wycenianiu świadczeń fizjoterapeutycznych i lepszym dostępie pacjenta
do fizjoterapeuty.
11 maja w Bydgoszczy odbył się „Marsz Równości” z udziałem około 2000 osób. Policja użyła środków
przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz pałek służbowych w celu niedopuszczenia
przedostania się kontrmanifestujących osób przez kordon zabezpieczający marsz. Nikt nie doznał
obrażeń.
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