Informacja o dystrybucji jodku potasu
na terenie Gminy Stężyca
W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi
dotyczącymi możliwości użycia broni nuklearnej przez Rosję w prowadzonej wojnie w Ukrainie oraz wytycznymi Wojewody
Lubelskiego, Urząd Gminy w Stężycy informuje, że w ostatnich dniach otrzymaliśmy rekomendacje Ministra Zdrowia w
sprawie dystrybucji tabletek jodu potasu dla mieszkańców na wypadek wystąpienie zdarzenia radiacyjnego.
Na terenie naszej gminy zostały wyznaczone punkty dystrybucyjne, które w razie wystąpienia zagrożenia będą
wydawały preparat ze stabilnym jodem:
1.
2.
3.
4.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stężycy
Zespół Placówek Oświatowych w Pawłowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Rokitni
NZOZ w Stężycy

Uwaga. Tabletki z jodkiem potasu NIE SĄ jeszcze dystrybuowane mieszkańcom. Wydawanie preparatu w placówkach
nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie się z procedurą dystrybucyjną, dawkowania oraz czasem w jakim
należy tabletkę przyjąć. Jest to standardowa procedura stosowana na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.
Obecnie na terenie kraju nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.
Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletek najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie
promieniowania, jednakże podanie tabletek w ciągu 8 godzin od momentu wystawienia na promieniowanie jest wciąż
korzystne.
Mając na uwadze przeciwwskazania do przyjmowania tabletek jodku potasu zachęcamy do kontaktu z lekarzem w
celu omówienia możliwości zażycia preparatu w sytuacji awaryjnej.

Dawkowanie:
Grupy wiekowe
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc
Dzieci od miesiąca do 3 lat
Dzieci od 3 do 12 lat
Osoby od 12 do 60 roku życia
Osoby powyżej 60 roku życia
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku)

1
4
1
2

Liczba podawanych tabletek
tabletki
tabletka

1 tabletka
2 tabletki
2 tabletki
2 tabletki

Do rozstrzygnięcia pozostaje problem wydawania tabletek dla osób niepełnoletnich. Zasadą jest, że punkty dystrybucji
wydają tabletki wyłącznie osobom pełnoletnim, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzicom lub opiekunom.
Rekomendacje Ministra Zdrowia stanowią, że osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem
rodzica, opiekuna lub osoby wykonującej zawód medyczny. W przypadku wydawanie tabletek w szkole konieczna jest zgoda
rodzica lub opiekuna.
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