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BURMISTRZA ZDZIESZOWIC 
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie: dystrybucji tabletek jodowych 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. Nr 20, poz. 169 ze zm.) oraz art. 20a 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.joraz 
zarządzenia nr. A0.120.121.2016r Starosty Krapkowickiego w sprawie dystrybucji preparatów jodowych 
w formie tabletek jodowych na terenie Powiatu Krapkowickiego zarządzam, co następuje:

§1
Dystrybucja preparatów jodowych w formie tabletek jodowych na terenie Powiatu Krapkowickiego następuje 
na podstawie Rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Opolskiego, a Powiatowy Punkt Dystrybucji 
tabletek jodowych organizowany jest w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o w Krapkowicach 
na Oś. XXX -  lecia 21.

§2

Transport tabletek jodowych z Krapkowickiego Centrum Zdrowia w Krapkowicach os. XXX lecie 21, do 
Gminnego Punktu wydawania tabletek organizuje Sekretarz Gminy w porozumieniu z Komendantem Straży 
Miejskiej w Zdzieszowicach.

§3

Gminny Punkt wydawania tabletek jodowych organizuje się w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 
Zdzieszowice ul. B. Chrobrego 34.

§4

Odpowiedzialnym za prowadzenie Gminnego Punktu wydawania tabletek jodowych jest Sekretarz Gminy przy 
współpracy pracownika Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzącego sprawy obronne.

§5

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 l GMINY ZDZIESZOWICE" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6
Za opracowanie planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice czynię 
odpowiedzialnym pracownika prowadzącego sprawy obronne i obrony cywilnej wg poniższych zaleceń:
- uzyskanie z ewidencji ludności liczby osób na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka, 
-wytypowania punktów dystrybucji tabletek jodowych dla ludności na administrowanym terenie
w jednostkach służby zdrowia, tak aby jeden punkt wydawania przypadał na nie więcej niż 5 000 osób,

- zabezpieczenia procesu wydawania tabletek jodowych dla ludności pod nadzorem wykwalifikowanego
pracownika służby zdrowia np. pielęgniarki.

§7
Dystrybucja i wydawanie preparatów jodowych odbywać się będzie na podstawie protokołów 
wydania/przyjęcia, których wzory opracowane zostaną w planie dystrybucji preparatu jodowego.

§8
Do dnia 30 września każdego roku pracownik prowadzący sprawy obronne ustala na podstawie danych 
komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ewidencję ludności, ilość osób z terenu gminy należących do 
grupy ryzyka i przesyła Staroście Krapkowickiemu celem aktualizacji planu.

§9
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich 

i Obrony Cywilnej.
§ 10

Nadzór nad realizacją w/w zarządzenia sprawuję osobiście.
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