Po powodzi
Powódź jest uważana za jedną z najbardziej niebezpiecznych klęsk żywiołowych. Przyczynia się
do szybkiego rozprzestrzeniania w środowisku naturalnym różnego rodzaju zanieczyszczeń:
niebezpiecznych wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów pochodzących z rozszczelnionych szamb,
obór i zalanych oczyszczalni ścieków. Wody rzek niosą także wraz z falą powodziową wiele
szkodliwych substancji chemicznych, które osadzają się na zalanych terenach. To powoduje
pojawienie się nowych zagrożeń, często o długotrwałym przebiegu, takich jak: zagrożenie
sanitarno-epidemiologiczne,

skażenia

środowiska

naturalnego,

katastrofy

budowlane

i

komunikacyjne.
Zagrożenia te pozostają długo po opadnięciu wody z terenów zalanych, gdyż zalegający szlam
zawiera produkty rozkładu zatopionych zwierząt, toksyczne substancje ze składowisk śmieci i
podtopionych cmentarzy, substancje chemiczne z nawozów sztucznych znajdujących się na polach
oraz chemikalia pochodzące ze stacji paliw, zakładów usługowo – produkcyjnych i magazynów.
Mówiąc o zagrożeniach występujących na zalanych terenach, nie należy zapominać o ludzkich
emocjach. Szczególnie narażone na negatywne konsekwencje przeżyć traumatycznych są dzieci.
Powódź z maja i czerwca br. była zjawiskiem wyjątkowo długotrwałym, wiele osób zostało nią
dotkniętych dwukrotnie – podczas przechodzenia pierwszej i drugiej fali – co dodatkowo nasila
psychospołeczne konsekwencje sytuacji kryzysowej. Stres związany z katastrofą i klęską
żywiołową rozbija poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym losem, wiarę w sprawiedliwy i
dobry świat, jak również wpływa na obniżenie się poczucia własnej wartości i poziomu optymizmu.
Dlatego konieczne jest wsparcie psychologiczne w dłuższym okresie czasu.

Zagrożenie sanitarno – epidemiologiczne
Według informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowa Inspekcja Sanitarna na
bieżąco monitoruje tereny powodziowe pod kątem zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie
stwierdzono wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych
stanowiących zagrożenie dla zdrowia. W rejonach dotkniętych powodzią realizowane są
szczepienia preekspozycyjne (profilaktyczne, w razie uzasadnionej konieczności) i poekspozycyjne
(w wypadku wystąpienia ran i skaleczeń) przeciwko tężcowi. Nie stwierdzono wzrostu zagrożenia
związanego z zachorowaniami na wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZWA). Na terenach
powodziowych zintensyfikowano działania kontrolne i informacyjno-edukacyjne dotyczące
przestrzegania podstawowych zasad higieny. W miejscach czasowego przebywania powodzian
(szkoły, internaty, domy sąsiedzkie) – celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia zatruć pokarmowych

i innych zakażeń – państwowi inspektorzy sanitarni zintensyfikowali działania kontrolne i
informacyjne związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia, w tym wody przeznaczonej do
picia, a także zasadami higieny przygotowywania posiłków.
W domach, w których przez dłuższy czas stała woda, nawet po ich umyciu i odkażeniu, mogą
rozwijać się pleśnie i grzyby domowe. Wilgoć i pozostałości po osadach powodziowych stwarzają
szczególnie korzystne warunki ich rozwoju. Unosząc się we wnętrzu domu, mogą powodować
poważne i trudne do wyleczenia choroby – przede wszystkim alergie i zatrucia. Dopuszczenie do
rozwoju pleśni i grzybów w schnącym domu może doprowadzić do tak zwanego „syndromu
chorego budynku”, w którym mieszkańcy narażeni są na oddziaływanie szkodliwych substancji i
związane z tym choroby.

Skażenie środowiska naturalnego
• Składowiska odpadów
Bezpośrednie lub pośrednie oddziaływanie na organizm ludzki substancji toksycznych,
wypłukiwanych ze składowisk odpadów przez fale powodziowe powoduje natychmiastowe bądź
odłożone w czasie efekty, wywołujące niebezpieczne choroby i przewlekłe schorzenia. Odpady
komunalne zawierają wiele organizmów chorobotwórczych. Do powszechnie spotykanych
drobnoustrojów należą: bakterie wywołujące zakażenia jelitowe (duru brzusznego, paraduru,
czerwonki, biegunek dziecięcych) oraz prątki gruźlicy, bakterie tężca, zgorzeli gazowej, wąglika,
błonicy. W odpadach komunalnych występują także wirusy, przede wszystkim wirus żółtaczki
zakaźnej typu A, enterowirusy (w tym wirusy polio), a także adenowirusy. Ponadto związki metali
ciężkich, skumulowane w skażonych po powodzi glebach, przedostają się do roślin uprawnych,
powodując u ludzi i zwierząt przewlekłe zatrucia, których skutkiem są często choroby
neurologiczne oraz nowotworowe.
• Oczyszczalnie ścieków
Na obszarze dotkniętym powodzią instalacje kanalizacyjne odbierają zwiększoną ilość wody,
stwarzając zagrożenie dla środowiska poprzez przeciążenie oczyszczalni, a w konsekwencji zrzut
nieoczyszczonych ścieków komunalnych. Ponadto możliwe jest wybijanie ścieków sanitarnych
wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w budynkach.

• Stacje paliw
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powierzchniowych, paliwem płynnym z zalanych stacji benzynowych, gdyż znaczna część starych
stacji benzynowych nie posiada specjalnych zabezpieczeń.
• Zakłady produkujące lub użytkujące substancje toksyczne
W przypadku powodzi katastrofalnych może dojść do nadzwyczajnych zagrożeń i skażeń
środowiska substancjami i materiałami znajdującymi się również w granicach obszarów
przemysłowych. Mogą to być substancje bakteriologiczne lub chemiczne wykorzystywane w
procesach technologicznych, stwarzające w różnym stopniu zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Zagrożenia związane z uszkodzeniem konstrukcji oraz instalacji budynków
mieszkalnych i gospodarczych
• Porażenia prądem elektrycznym
Zalanie domu, podwórza czy ogrodu przy domu może grozić porażeniem prądem elektrycznym.
Wokół budynków zalanych przez powódź mogą wystąpić przebicia w sieci, a w budynkach –
przebicia („krótkie spięcia”) w instalacji elektrycznej.
• Zagrożenie wybuchem z uszkodzonych instalacji gazowych
Przy zalaniu wodami powodziowymi najbardziej dotkliwy, a zarazem niebezpieczny, jest zanik
energii elektrycznej zasilającej urządzenia na terenie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
pierwszego stopnia, który może spowodować wyłączenie z ruchu wtryskowych nawanialni gazu. W
takim przypadku do odbiorców popłynie gaz bezwonny, który stwarza potencjalne zagrożenie
wybuchem.
• Uszkodzenia konstrukcji budynków grożące katastrofa budowlaną
Fala powodziowa, a także woda ustępująca z terenów zalanych przez powódź, zagraża
stabilności fundamentów budynku. Zagrożenia mogą być wyraźnie widoczne lub ukryte – te mogą
ujawnić się dopiero po tygodniach lub miesiącach. Niebezpieczne mogą być też podmyte przez
powódź skarpy i mury oporowe, a także wszelkie obiekty w złym stanie technicznym – stare i
nieremontowane

od

lat.

Wilgoć może być też przyczyną uszkodzeń struktury materiałów budowlanych, w tym zwłaszcza
drewna i gipsu, uszkadza też izolacje cieplne, które – nasiąknięte wodą – przestają chronić dom
przed utratą ciepła.

Warto także pamiętać, że zalane w wyniku powodzi siano może ulegać procesowi samozapłonu.
Samozapłon następuje w wyniku procesów gnilnych, dokonujących się w zamoczonym sianie.
Zjawisko pojawia się sukcesywnie na terenach, na których opadła woda. Dlatego też należy
monitorować stan (wilgotność, temperaturę oraz ewentualne zadymienie) zgromadzonego w
zalanych stodołach siana.

Zagrożenie wynikające ze szkód w rolnictwie
Zalanie terenów rolniczych niszczy znajdujące się na nich uprawy. Rośliny uprawne, które nawet
przez krótki czas znajdowały się pod wodą, ze względu na zanieczyszczenie gruntu nie nadają się
do spożycia. Dodatkowym problemem mogą być także choroby grzybowe, atakujące rośliny
uprawne (wskutek dużej wilgotności i wysokiej temperatury powietrza). Tegoroczne zmniejszenie
plonów rolnych z pow. ok. 0,5 mln ha może mieć wpływ na rynek rolno-spożywczy kraju.

Infrastruktura drogowa i kolejowa
Szczególnie niebezpieczne są ukryte uszkodzenia pod powierzchnią dróg i torowisk wywołane
wypłukaniem gruntu, jakie np. ujawniono w Warszawie na Wale Miedzeszyńskim w okolicy ulicy
Kosmatki. Konstrukcja jezdni w tym miejscu została uszkodzona przez wody gruntowe.
Przeprowadzono specjalistyczne badania, które wykazały przeciek wału na głębokości około 1,5
metra spowodowany wysokim poziomem Wisły i wód gruntowych. Tego typu uszkodzenia mogą
doprowadzić do zapadlisk położonych nad nimi dróg.
Straty w infrastrukturze kolejowej na chwilę obecną szacowane są na poziomie 207.517.000 zł.
Ocenia się, że mogą one sięgnąć kwoty około 300 000 000 złotych.
Wstępne straty w infrastrukturze drogowej to ok. 6639 km zalanych dróg, a same straty na
drogach krajowych – przekroczyły już 800 milionów złotych. Uszkodzenia dróg i szlaków
kolejowych powstałe w wyniku osunięć ziemi, podmycia lub zalania w wyniku powodzi, mogą
stanowić niebezpieczeństwo powstania katastrof komunikacyjnych stwarzających realne zagrożenie
dla życia i zdrowia podróżnych.

Plaga komarów
W Polsce komary nie stanowią poważnego czynnika wywołującego choroby wśród ludzi,
niemniej jednak poprzez ukąszenie mogą powodować stany zapalne skóry, a nawet w skrajnych
przypadkach zakażać krętkami boreliozy. Na znacznej części zalanych terenów woda może
utrzymywać się przez dłuższy czas, co sprzyjać będzie pladze komarów na dużą skalę.
Prawdopodobnie dotknie ona nie tylko obszary podtopione, ale i sąsiednie tereny. Dlatego w
województwach dotkniętych powodzią podjęto akcję odkomarzania.

