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РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Београд, Кнеза Вишеслава 66

БИОМЕТЕОРОЛОШКО САВЕТОДАВНО УПОЗОРЕЊЕ
БИЛТЕН ПРОГНОЗЕ МИНИМАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ИНДЕКСА ХЛАДНОЋЕ
(за период од 23. до 25. фебруара 2017. године)
Индекс хладноће (Wind chill index - WCI) јесте мера релативног дискомфора услед губитка топлоте
тела при специфичним комбинацијама екстремно ниских температура ваздуха и брзине ветра (WMO
No.182 Internat. Meteorolog. Vocabulary), који показује вероватноћу настанка промрзлина, смрзавања
и друге акутне симптоме стреса тела. WCI се израђује у периоду од децембра до фебруара.
(Извор прогнозираних вредности: РХМЗ - NMM модел)

Слика 1. Просторна расподела минималне вредности WCI индексa за
23. фебруар 2017. године (лево) и ниво упозорења (десно)
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Слика 2. Просторна расподела минималне вредности WCI индексa за
24. фебруар 2017. године (лево) и ниво упозорења (деснo)

Слика 3. Просторна расподела минималне вредности WCI индексa за
25. фебруар 2017. године (лево) и ниво упозорења (деснo)
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Граничне вредности индекса хладноће (WCI) и утицај на људски организам
Осећај хладноће
0 до -9

-10 до -27

Ризик од
излагања

Опасност по здравље


Мало повећана
нелагодност




Обуците се топло
Останите суви




Нелагодно
Ризик од
хипотермије и
промрзлина
уколико се дужи
временски период
борави напољу без
адекватне заштите



Обуците топлу
слојевиту одећу
отпорну на ветар
Ставите капу,
рукавице, шал и
водоотпорну обућу
Останите суви
Останите активни

Мали ризик

Умерени
ризик



-28 до -39

Велики
ризик:
кожа изложена
овој
температури
се може
смрзнути за 10
до 30 минута





-40 до -47
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Веома велики
ризик: кожа
изложена овој
температури
се може
смрзнути за 5
до 10 минута

Шта урадити



Велики ризик од
промрзлина:
Проверите лице и
екстремитете због
укочености и
белине.
Велики ризик од
хипотермије
уколико се дужи
временски период
борави напољу без
адекватне одеће или
заклона од ветра и
хладноће
Веома велики ризик
од промрзлина:
Проверите лице и
екстремитете због
укочености и
белине
Веома велики ризик
од хипотермије
уколико се дужи
временски период
борави напољу без
адекватне одеће или
заклона од ветра и
хладноће






















Обуците топлу
слојевиту одећу
отпорну на ветар
Прекрите изложену
кожу
Ставите капу,
рукавице, шал,
ролку, или маску за
лице и водоотпорну
обућу
Останите суви
Останите активни

Обуците топлу
слојевиту одећу
отпорну на ветар
Прекрите изложену
кожу
Ставите капу,
рукавице, шал,
ролку или маску за
лице и водоотпорну
обућу
Останите суви
Останите активни
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Осећај хладноће

Ризик од
излагања

Опасност по здравље

Шта урадити




Будите опрезни.
Обуците врло топлу
слојевиту одећу
отпорну на ветар
Прекријте сву
кожу изложену
хладноћи
Ставите капу,
рукавице, шал,
ролку или маску за
лице и водоотпорну
обућу
Будите спремни да
прекинете или
откажете спољне
активности
Останите суви
Останите активни



Останите унутра.





-48 до -54

-55 и хладније

Озбиљан
ризик: кожа
изложена овој
температури
се може
смрзнути за 2
до 5 минута

Екстремни
ризик: кожа
изложена овој
температури
се може
смрзнути за
мање од 2
минута





Озбиљан ризик од
промрзлина: Често
проверавајте лице и
екстремитете због
укочености и белине.
Озбиљан ризик од
хипотермије уколико
се дужи временски
период борави
напољу без
адекватне одеће или
заклона од ветра и
хладноће

ОПАСНОСТ!
Спољни услови су
опасни.
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прогнозе / Сектор Националног центра за климатске промене, развој климатских модела и
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