
Zarządzenie Nr SG.0050.240.2012 
Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 10.12.2012r

w sprawie: dystrybucji tabletek jodowanych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego 
na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie planów 
postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. 2005 Nr 20, poz. 169 ze zm.), 
art. 20a. ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007.59.890) oraz 
Zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr.AO.120.104.2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. 
zarządzam, co następuje:

§1
Preparaty jodowe w formie tabletek jodowanych przechowywane są w Wojewódzkim 

Centrum Medycznym w Opolu przy Al. Witosa 26.

§2
Wprowadzenie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych na terenie 

Miasta i Gminy może nastąpić tylko po wprowadzeniu Zarządzenia Wojewody Opolskiego.

§ 3Powiatowy Punkt wydawania tabletek jodowych znajduje się w Krapkowickim Centrum 
Zdrowia w Krapkowicach na os. XXX lecia 21.

§ 4
Odpowiedzialnym za prowadzenie Gminnego Punktu wydawania preparatu jodowego dla 

poszczególnych punktów na terenie Miasta i Gminy jest apteka „REMEDIUM”.

§5
Transport tabletek z Powiatowego Punktu Wydawania Preparatu Jodowego, organizuje Z-ca 

Burmistrza w porozumieniu z Komendantem Straży Miejskiej w Zdzieszowicach.

§ 6
W celu profilaktycznego zabezpieczenia ludności Miasta i Gminy Zdzieszowice,'tworzy się 

„PLAN PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI PREPARATÓW JODOWYCH W POSTACI TABLETEK 
W PRZYPADKU ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY ZDZIESZOWICE”,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§7
1. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za uaktualnianie planu do dnia 30 marca każdego 

roku ustala na podstawie danych komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ewidencję 
ludności:

a7 ilość osób z terenu miasta i gminy należących do grupy ryzyka, 
b/ wielkość dawek interwencyjnych preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych 

dla poszczególnych grup ryzyka,
c/ ilość preparatu jodowego dla poszczególnych punktów wydawania tabletek.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 przesyłają w terminie określonym powyżej Staroście 
•Krapkowickiemu celem aktualizacji planu, o którym mowa w § 6.



§8

Za koordynację działań związanych z planowaniem i przebiegiem akcji na obszarze Miasta i Gminy 
Zdzieszowice odpowiedzialny jest Z-ca Burmistrza we współpracy z pracownikiem merytorycznym 
ds. Obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

§9

Zarządzenie me om -
zastrzeżeń poa wzs^ięucr

formalno-prawnym


