ZARZĄDZENIE Nr 28/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 27 maja 2010 roku.
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta i Gminy Młynary

Na podstawie art. 90 pkt 3, art. 91a ustawy z dnia 29 listopada
2000r. prawo atomowe (Dz.U. z 2007r. Nr 41 poz. 276 z późn. zm.),
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z § 7 ust.2 pkt 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 20, poz. 169, z póź.zm. ), wytycznych Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2010 r. dotyczących zasad
przygotowań słuŜby zdrowia do działań w przypadku wystąpienia zdarzeń
nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, zagroŜenia państwa i w czasie
wojny oraz przestrzegania tajemnicy słuŜbowej w roku 2010, Zarządzenia
Nr 59 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca
2009r
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia
radiacyjnego na województwa warmińsko-mazurskiego oraz § 10
Zarządzenia Nr 12/10 Starosty Elbląskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia
radiacyjnego na terenie powiatu elbląskiego - zarządzam co następuje:
§ 1.
Zarządzenie określa zadania oraz kompetencje osób funkcyjnych, sposób
współdziałania i dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek na
terenie miasta i gminy Młynary.
§ 2.
Powiatowy punkt wydawania tabletek zorganizowany jest na bazie przyszpitalnej apteki Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z siedzibą 14-400 Pasłęk ul. Kopernika 24 A.
§ 3.
Wprowadzenie dystrybucji preparatów jodowych w formie tabletek jodowych nastąpi w drodze Zarządzenia Wojewody Starosty Elbląskiego.

§ 4.
Dowóz preparatów jodowych do gminnego punktu wydawania tabletek
jodowych zabezpiecza Referent ds.zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń
z funduszu alimentacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.

§ 5.
Gminny punkt wydawania tabletek jodowych zorganizuje Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarza „MEDYK”
na bazie Ośrodka Zdrowia w Młynarach ul. Dworcowa 33.
§ 6.
Odpowiedzialnym za rozdział tabletek jodowych dla mieszkańców miasta
i gminy jest Kierownik NZOZ Ośrodka Zdrowia w Młynarach .
§ 7.
1.Odbiór tabletek jodowych z powiatowego punktów dystrybucji odbywa
się na podstawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.
2.Wydanie i przyjmowanie tabletek do gminnego punktu dystrybucji
odbywa się na podstawie protokołu wydania/przyjęcia- wzór określa
załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 8.
Za wydawanie dla ludności tabletek jodowych na miasta i gminy
odpowiada referent ds. zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń
1. Do podstawowych zadań w tym zakresie naleŜy:
1) wytypowanie na terenie miasta i gminy punktów wydawania tabletek
jodowych dla ludności - jeden punkt na 5000 mieszkańców. Punktami
wydawania tabletek mogą być - jednostki słuŜby zdrowia, szkoły,
przedszkola, remizy straŜackie itp.;
2) ustalenie liczby ludności na terenie miasta i gminy z podziałem
na
grupy
ryzyka
i
dawkowanie
preparatu
jodowego
w poszczególnych grupach określa załącznik Nr 1 do zarządzenia;
3) wyznaczenie fachowej obsługi zabezpieczającej pracę punktów oraz
nadzorowanie sprawnego przebiegu akcji. Bezpośrednie wydawanie
preparatów jodowych, w ramach działań interwencyjnych, powinien
nadzorować pracownik słuŜby zdrowia (np. lekarz, farmaceuta, pielęgniarka, ratownik medyczny);
4) wyznaczenie środka transportu i osoby odpowiedzialnej za odbiór
preparatu z powiatowego punktu wydawania tabletek jodowych.
5) opracowanie gminnego planu dystrybucji tabletek jodowych
na wypadek zdarzeń radiacyjnych.

2. Dane wymienione w ust. 1 pkt 1 naleŜy aktualizować na bieŜąco
i kaŜdorazowo po aktualizacji przesłać do Starostwa Powiatowego
w Elblągu.
3. Dane dotyczące liczby ludności na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka aktualizować wg stanu na dzień 31 grudnia kaŜdego roku na podstawie informacji uzyskanej z samodzielnego stanowiska
ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych . Dane te naleŜy niezwłocznie
przesłać do Starostwa Powiatowego w Elblągu.
§ 9.

W celu profilaktycznego zabezpieczenia ludności miasta i gminy w przypadku zdarzeń radiacyjnych ustala się „Gminny plan dystrybucji tabletek
jodowych na terenie miasta i gminy Młynary”.
§ 10.
Za koordynację związaną z planowaniem i przebiegiem akcji na obszarze
miasta i gminy odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny ds. kadr i
zarządzania kryzysowego.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Burmistrz
mgr Marek Stanisław Misztal

Załącznik Nr 1

Grupy ryzyka i dawkowanie
preparatu jodowego w poszczególnych grupach ryzyka.

a) noworodki i niemowlęta do 3 miesiąca Ŝycia otrzymują jednorazowo
12,5 mg jodu (½ tabletki = 12,5 mg jodu),
b) niemowlęta powyŜej 3 miesiąca Ŝycia i dzieci do 2 roku Ŝycia otrzymują
jednorazowo 25 mg jodu (1 tabletka = 25 mg jodu),
c)

dzieci powyŜej 2 roku Ŝycia do 6 lat otrzymują jednorazowo 50 mg jodu
(2 tabletki = 50 mg jodu),

d) dzieci powyŜej 6 roku Ŝycia i młodzieŜ do 16 lat otrzymują jednorazowo
100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu),
e) kobiety cięŜarne otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki = 100
mg jodu),
f)

kobiety karmiące piersią, które z racji grupy wiekowej (matki do 16
roku Ŝycia) kwalifikują się do tyreoprotekcji otrzymują jednorazowo
100 mg jodu (4 tabletki = 100 mg jodu) z jednoczesnym stanowczym
zaleceniem powstrzymania się przez 48 godzin od karmienia piersią
oraz przejście na Ŝywienie dziecka preparatami mleka w proszku.

g) młodzieŜ powyŜej 16 roku Ŝycia do 18 roku Ŝycia i dorośli, którym ze
wskazań lekarskich naleŜy podać profilaktykę jodową w przypadku skaŜenia radiacyjnego otrzymują jednorazowo 100 mg jodu (4 tabletki =
100 mg jodu),

Załącznik Nr 2
.....................................................
/nazwa apteki wydającej - pieczątka firmowa/

Egz. Nr …..

Protokół
wydania/przyjęcia tabletek jodowych
sporządzony w dniu _________________________ 20___ roku.

Na podstawie Zarządzenia Nr _____ / _____ Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia ____________ 20__ roku wydano tabletki jodowe dla
potrzeb gminnego, miejsko/gminnego punktu wydawania tabletek gminy,
miasta i gminy _____________________________________________ .
(nazwa gminy)

Do odbioru preparatu upowaŜniony jest Pani/Pan _______________
___________________________________________________________
( nazwisko i imię)

UpowaŜnienie Nr ______ wydane przez _________________________ .

Lp.
1.

Nazwa artykułu

Jm

Ilość

Uwagi

TABLETKI JODOWE

Osoba wydająca

Osoba przyjmująca

_______________

_______________

/imię i nazwisko, podpis/

/imię i nazwisko, podpis/

wykonano w 2 egz.
egz. Nr 1 – przyjmujący
egz. Nr 2 – przekazujący

