
 

Szanowni Mieszkańcy. 

Informujemy, że Gmina Rozdrażew przyjęła „Plan dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem     
w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. Zdarzenie 
radiacyjne to zdarzenie powodujące zagrożenie przekroczenia wartości granicznych dawek 
promieniowania jonizującego. Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego - ma on na 
celu upowszechnienie wiedzy o miejscu i sposobie dystrybucji preparatu w przypadku 
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się      
w momencie stwierdzenia zagrożenia na polecenie Wojewody Wielkopolskiego. Będzie ono 
komunikowane w mediach ogólnokrajowych oraz lokalnych. O fakcie rozpoczęcia dystrybucji 
tabletek jodku potasu zostaniecie Państwo poinformowani za pomocą systemu SISM 
działającego na terenie naszej gminy oraz alertem z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 
Rozpoczęcie akcji wydawania tabletek zasygnalizowane zostanie poprzez syreny alarmowe OSP 
dźwiękiem ciągłym trwającym jedną minutę. 
Sposób zarejestrowania się w systemie SISMS określony jest na stronie gminy www.rozdrazew.pl  
w zakładce informator SMS. 

Na terenie Gminy Rozdrażew wyznaczono trzy punkty dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem:  
1. Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie – Hala Sportowa, gdzie będą wydane tabletki dla  
  mieszkańców Rozdrażewa 
2. Sala wiejska w Rozdrażewie - tabletki otrzymają mieszkańcy wsi Dąbrowa, Dzielice,  
  Chwałki , Henryków, Rozdrażewek, Wolenice, Dębowiec, Wygoda, Trzemeszno 
3. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi - w tabletki będą mogli zaopatrzyć się mieszkańcy  
  wsi Budy, Grębów, Maciejew, Nowa Wieś i Wyki. 

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Rozdrażew:  
1. Do punktu dystrybucji preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem  
  tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 
2. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym  
   /zamieszkującym na terenie Gminy Rozdrażew. 
3. Preparat wydawany jest jednorazowo dla gospodarstwa domowego. 
4. Do punktu zgłasza się jedna dorosła osoba z rodziny, która po złożeniu oświadczenia  
  ustnego o liczbie osób wspólnie zamieszkujących otrzyma tabletki dla wszystkich  
  domowników do 60 roku życia. 
5. Preparat jodowy należy zażyć poza obiektem wydawania. 

Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach 
• Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc, 12,5 mg jodu  - ¼ tabletki 
• Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 25 mg jodu - ½ tabletki 
• Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 50 mg jodu- 1 tabletka 
• Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli do 60 roku życia, 100 mg jodu - 2 tabletki 
• Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 100 mg jodu - 2 tabletki 

Ulotka informacyjna producenta jodku potasu do pobrania na stronie www.rozdrażew.pl 

Prosimy o niewyrzucanie ulotki i zachowanie jej w dostępnym miejscu, by w chwili zagrożenia 
móc skorzystać z informacji w niej zawartych. 

              Wójt Gminy 
        /-/ Mariusz Dymarski 


