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SYTUACJA HDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

W minionym tygodniu warunki meteorologiczne były zmienne, jednakże przeważnie w kraju było zimno  
i pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Lokalnie występowały też burze.  

14 kwietnia odnotowano 687 interwencji PSP związanych z intensywnymi opadami śniegu oraz silnym 
wiatrem. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach małopolskim (465) i podkarpackim  
(150). Działania polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów oraz udrażnianiu szklaków komunikacyjnych. 
Brak osób rannych.  

W kulminacyjnym momencie bez dostaw energii elektrycznej pozostawało 6 800 odbiorców  
w województwach małopolskim (5 000) i podkarpackim (1 800). Awarie były sukcesywnie usuwane.  

Według stanu na godz. 08:00, w poniedziałek (19.04) na stacjach wodowskazowych nie zanotowano 
przekroczenia stanu alarmowego, natomiast stan ostrzegawczy został przekroczony na 18 stacjach 

wodowskazowych w dorzeczu Wisły i na 2 w dorzeczu Odry.  
W poniedziałek (19.04, godz. 7:00) w Tatrach obowiązywał 3. (znaczny) stopień zagrożenia lawinowego, 
w Karkonoszach i na Babiej Górze – stopień 2. (umiarkowany), natomiast w Bieszczadach stopień 1. (niski). 

W analizowanym okresie odnotowano 2 zgony z powodu utonięcia. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji 
odnotowała 14 zgonów w wyniku utonięcia.  

Komentarz:  
W najbliższych dniach prognozowane jest zachmurzenie z opadami deszczu, a w rejonach górskich również 
śniegu. Lokalnie spodziewane są przejaśnienia. Miejscowo możliwe burze i burze z gradem. Temperatura 
minimalna  spadać będzie poniżej 0°C. Pod koniec tygodnia lekkie ocieplenie – temperatura minimalna od 
2°C do 4°C, a maksymalna od 13°C na południowym wschodzie do 18°C na zachodzie. 
 
 

OCENA I PROGNOZA SYTUACJI HYDRO-METEO NA 30 DNI1 
 

W okresie objętym prognozą przewiduje się miesięczną sumę opadów w normie, natomiast średnią 
miesięczną temperaturę i liczbę dni z opadem powyżej normy. Obecnie stany wody w rzekach układają 
się głównie w strefie średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Prognoza warunków meteorologicznych  
dla drugiej połowy kwietnia i pierwszej dekady maja wskazuje, że na rzekach przeważać będzie stabilizacja  
i nieznaczne opadanie stanów wody. Prognozowane są także lokalne wzrosty, które mogą powstać 
w wyniku spływu wody opadowej, a w rejonach górskich – również wody roztopowej z zalegającej jeszcze 
pokrywy śnieżnej.  
Aktualne warunki hydrologiczne wskazują, że w przypadku realizacji scenariusza, zagrożenie powodziowe 
w kraju będzie niskie, lokalnie umiarkowane. Większych, bardziej gwałtownych wzrostów stanów wody, 
należy się spodziewać na południu kraju w przypadku nałożenia się intensywnych opadów deszczu i nadal 
topnienia pokrywy śnieżnej w górach. Stany wody mogą wówczas lokalnie osiągać strefę wody wysokiej 
oraz punktowo przekroczyć stany umowne.  
Aktualnie zagrożenie niżówką hydrologiczną jest bardzo niskie. Wyjątek stanowi zlewnia górnej Warty, 
gdzie w ostatnich tygodniach stan wody stopniowo opadał do strefy wody niskiej, a wskaźnik wilgotności 
gleby ulegał zmniejszeniu. 
 

DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII COVID-19 

Według stanu na 18 kwietnia, w Polsce potwierdzono 2 688 025 przypadków zakażenia koronawirusem, 
w tym 62 032 zgony. Pacjenci z COVID-19 zajmują 31 612 łóżek, ponadto 239 008 osób objęto 
kwarantanną. Przebadano 13 569 012 próbek w kierunku występowania COVID-19. U 2 311 145 osób 
odnotowano ustąpienie objawów choroby (ozdrowieńcy). Wykonano 8 845 735 szczepień przeciw  
COVID-19.  
 

                                                           
1 Opracowano na podstawie: INFORMACJA nr 8/2021 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej na okres 30 dni wg stanu na dzień 
16.04.2021 r. z godz. 06:00 UTC, IMGW-PIB Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej w Warszawie 
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W minionym tygodniu na szczepienia przeciwko COVID-19 mogły rejestrować się osoby urodzone  
w latach 1962-1967. 14 kwietnia Minister Zdrowia poinformował2, że: 

✓ przedłużone o tydzień zostaje obowiązywanie dotychczasowych restrykcji, z jednym wyjątkiem  
– od 19 kwietnia dzieci wrócą do przedszkoli i żłobków; 

✓ hotele i obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie, wyjątkiem są hotele 
robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych; 

✓ od poniedziałku (19 kwietnia) dopuszczona będzie możliwość uprawiania sportu w obiektach 
sportowych na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób i uczestnictwa dzieci i młodzieży  
we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. 

Ministerstwo Zdrowia podało wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) 
tworzonych w ramach Narodowego Programu Szczepień, które opracowane zostały przez KPRM, MZ, NFZ  
i GIS. Zgodnie z wytycznymi, w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny funkcjonować 
co najmniej 2 duże punkty szczepień – jeden prowadzony przez PWDL (populacyjny punkt szczepień), 
najlepiej szpital z dużym potencjałem szczepień i drugi jako element sieci koordynowanej przez 
wojewodów – organizowany „od podstaw” przez samorządy we współpracy z wybranym podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą (PWDL) oraz w porozumieniu z NFZ.  

Nowe punkty powinny być organizowane poza obecną siecią placówek medycznych (np. w domu kultury,  
w formie namiotów lub punktów drive-thru). W powiatach o największej gęstości punktów szczepień 
opartych o istniejące placówki medyczne i dużej wydajności wystarczające może być funkcjonowanie tylko 
jednego PSP. Orientacyjna wydajność punktów szczepień to: 

✓ dla miast do 50 tysięcy mieszkańców – wydajność min. 200 dawek dziennie; 

✓ dla miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców – wydajność min. 500 dawek dziennie. 

Więcej szczegółowych informacji na temat PSP pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-
dotyczace-organizacji-punktow-szczepien-powszechnych 

RCB przypomina o obowiązku zachowania dystansu społecznego, noszenia masek ochronnych i mycia oraz 
dezynfekcji rąk. Należy przestrzegać ograniczeń związanych z dopuszczalną liczbą osób w miejscach 
użyteczności publicznej, a także wymaganej odległości między poszczególnymi osobami3.  
 
 

OGNISKA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) 

W okresie od 12 do 16 kwietnia, Główny Lekarz Weterynarii wydał komunikaty o stwierdzeniu ognisk 
o numerach od 117 do 177 wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu (HPAI podtyp H5N8) 
w gospodarstwach na terenie województw: pomorskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, 
mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego.  
W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania 
przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI – drób poddawany jest zabiciu i utylizacji, a wokół ognisk 
zostały wyznaczone obszary zapowietrzone (w promieniu 3 km) i zagrożone (w promieniu 10 km). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami 
3 https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dotyczace-organizacji-punktow-szczepien-powszechnych
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dotyczace-organizacji-punktow-szczepien-powszechnych

