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Прогноза биометеоролошких услова са проценом утицаја на угрожене групе хроничних
болесника: Очекивана биометеоролошка ситуација може условити појачање тегоба код већине
хронично оболелих. У северним и западним крајевима известан опрез се саветује
цереброваскуларним и срчаним болесницима.
Метеоропатске реакције: Могући су реуматски болови и раздражљивост.
Термички услови и утицај на становништво: Очекивани термички услови су у домену изнад
просечних вредности за овај период године. Саветује се слојевито одевање и боравак на
отвореном уз умерену физичку активност.
Интензитет сунчевог ултраљубичастог зрачења и савети за превентивну заштиту:
Прогнозиране вредности индекса УВ зрачења су на северу Србије у категорији потенцијално
опасне при излагању сунцу дужем од 30 минута, а у усталом делу Србије у категорији опасне
појаве. При овим условима поред дуготрајног штетног утицаја на очи, кожу и имуни систем,
краткорочно незаштићена кожа може бити оштећена и услед опекотина; потребно је предузети
све мере заштите и то: избегавати директно излагање сунцу од 11 до 16 часова; склонити се у
хладовину; користити одговарајућу одећу, шешире, наочари и заштитну крему; деца и
адолесценти су посебно осетљиви на УВ зрачење, па је неопходно предузети специјалне мере
заштите.
Присуство алергеног полена у ваздуху: Сезона цветања корова је у току. Нарочито је висока
алергеност коприве, док је средња амброзије. Код особа које су алергичне на полен могу се
јавити симптоми попут црвених и отечених капака, кијавице и умора.
Савети за учеснике у саобраћају: Свим учесницима у саобраћају је неопходна додатна пажња.
Напомена: Билтен се израђује на основу Правилника о начину израде, издавања и достављања
ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења објављеном у Службеном
гласнику РС, број 96/13.
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