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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
W analizowanym okresie nie odnotowano groźnych zjawisk meteorologicznych. Warunki pogodowe były
adekwatne do pory roku. Obserwowano lokalnie silne mgły ograniczające widzialność.
W minionym tygodniu odnotowano 1 zgon spowodowany wychłodzeniem. Łącznie od 1 listopada br.
Komenda Główna Policji odnotowała 1 przypadek zgonu z wychłodzenia.
Z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarła 1 osoba. Łącznie od 1 października Komenda Główna Straży
Pożarnej odnotowała 8 zgonów z powodu zatrucia czadem.
Komentarz:
W rozpoczynającym się tygodniu przewidywane są stabilne warunki meteorologiczne. W drugiej połowie
okresu prognostycznego w zachodniej połowie kraju mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem,
a na terenach podgórskich Karpat i w górach – śniegu.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19
Według stanu na 15 listopada, w Polsce potwierdzono 712972 przypadki zakażenia koronawirusem, w tym
10348 zgonów. Najwięcej zarażonych odnotowano w województwach: śląskim (99004), mazowieckim –
(86067), małopolskim (77986) i wielkopolskim (72885).
Hospitalizowanych jest 22458 osób, 422767 poddano kwarantannie, a 28528 objęto nadzorem
epidemiologicznym. Wykonano 5610128 testów w kierunku występowania COVID-19. U 306022 osób
odnotowano ustąpienie objawów choroby.
Regularnie odbywały się posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas których
omawiano sytuację epidemiczną w kraju oraz podejmowane działania.
Prezes Rady Ministrów poinformował, że Polska planuje zakup ok. 20 mln szczepionek na COVID-19. Trafią
one do kraju za 3-4 miesiące, a ich przyjęcie będzie dobrowolne. W pierwszej kolejności szczepionkę
otrzymają osoby starsze oraz służby medyczne i mundurowe.
Agencja Rezerw Materiałowych poinformowała, że w październiku, na potrzeby walki z COVID-19
z magazynów wydano m.in.: respiratory (922), kardiomonitory (919), kombinezony (1 568 160), półmaski
FFP2/FFP3 (544 965), fartuchy (728 600), gogle (374 500), maski (40 180 740), osłony na buty (590 300),
płyny (658 255 l), przyłbice (427 010) oraz rękawiczki (33 317 900 par). W okresie od 1 do 11 listopada
na potrzeby zwalczania epidemii wydano z magazynów m.in.: respiratory (1 636), kardiomonitory (2 187),
kombinezony (331 500), półmaski FFP2/FFP3 (140 035), fartuchy (65 770), gogle (15 040), maski
(1 628 100), osłony na buty (5 000), płyny (9 690 litrów) oraz przyłbice (44 750).
Od 9 do 29 listopada uczniowie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się w trybie
zdalnym. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że najpóźniej do końca grudnia br.
nauczyciele zaangażowani w pracę zdalną z uczniami otrzymają fundusze na dofinansowanie zakupu
sprzętu, akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 300 mln zł.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że od 9 listopada przysługuje dodatkowy
zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Można się o niego starać m.in. w przypadku zamknięcia z powodu
COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi
z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Będzie przysługiwał do 29 listopada.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 listopada br.
w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które zawiera wykaz 10 państw i terytoriów, z których nie będą
realizowane połączenia lotnicze do 24 listopada br. Są to: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja,
Jordania, Argentyna, Armenia, Kostaryka, Liban, Macedonia Północna, USA (z wyjątkiem lotnisk
położonych na terenie stanów Illinois i Nowy Jork).
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ALARM KASKADOWY
W czwartek (12.11) w 267 przedszkolach i placówkach szkolnych na terenie kraju odczytano anonimowe
wiadomości mailowe wysłane z adresu loganpl@secmail.pro, informujące o podłożeniu ładunku
chemicznego. Ocena CBŚP – informacja o bardzo niskiej wiarygodności, mająca charakter kaskadowy.
Zalecenie – nie ewakuować. Z 44 obiektów ewakuowano ogółem 2593 osoby. Przeprowadzono
sprawdzenia, nie ujawniając niebezpiecznych substancji.
W piątek (13.11) w 159 przedszkolach i placówkach szkolnych na terenie kraju odczytano anonimowe
wiadomości e-mail przesłane z adresu poinformowany@secmail.pro, informujące o podłożeniu gazu
chemicznego. CBŚP wydało ocenę wiarygodności informacji jako bardzo niską, mająca charakter
kaskadowy, z zaleceniem, aby nie ewakuować osób. Z 29 obiektów ewakuowano jednak łącznie 1544
osoby. Po sprawdzeniach minersko-pirotechnicznych materiałów niebezpiecznych nie ujawniono.
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