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I. Podstawy prawne:
1. Rekomendacje Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku
potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z dnia
02 marca 2022 r.
2. Rekomendacje Ministra Zdrowia w sprawie wskazania grup ludności, dla których należy przeznaczyć
rezerwy strategiczne tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z dnia
27 kwietnia 2022r.
II. Dane kontaktowe organów i służb odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją zadań z zakresu
przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne:
1. Ośrodek Zdrowia w Turawie.
2. Urząd Gminy w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa.
III. Działania profilaktyczne – informowania o zagrożeniu i sposobach postępowania w przypadku
zdarzenia radiacyjnego;
1. Omówienie procedury na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego przez Dyrektora z Radą
Pedagogiczną i pracownikami niepedagogicznymi szkoły.
2. Zapoznanie uczniów z tematyką wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na spotkaniach z pedagogiem,
wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
3. Przekazanie rodzicom:
a) na stronie internetowej szkoły broszur informacyjnych dotyczących profilaktyki jodowej
opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Zdrowia.
b) Procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej na wypadek
wystąpienia zdarzenia radiacyjnego i zgody na podanie tabletek z jodkiem potasu na terenie szkoły.
IV. Warunki przechowywania tabletek jodku potasu.
a) pomieszczenie: kancelaria Dyrektora – szafa metalowa, zamykana;
b) osoby posiadające klucze do szafy:
Ø Dyrektor szkoły – Bożena Kowalczyk-Pytel
c) tabletki są przechowywane w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powietrza
nieprzekraczającej 25oC.
V. Zasady wydawania tabletek z jodkiem potasu:
Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poda
komunikat w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dopiero wówczas rozpocznie się dystrybucja tabletek
z jodkiem potasu – całodobowo.

1. Osoby wyznaczone do koordynowania i wydawania tabletek jodku potasu:
a) Dyrektor szkoły Bożena Kowalczyk-Pytel – koordynator,
b) pedagog szkolny – Mariola Podbrożny,
c) wychowawcy.
2. Tabletki z jodkiem potasu zostaną wydane zgodnie z wykazem osób poddanych profilaktyce jodowej
w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej.
a) uczniom, których rodzice wyrazili pisemną zgodę;
dawkowanie leku odbywa się zgodnie z opisem zamieszczonym w charakterystyce produktu
leczniczego, tj.
Ø dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka);
Ø dorośli i dzieci powyżej 12 lat do 60 roku życia: 100 mg jodu (2 tabletki);
(tabletki można rozgryzać lub połykać w całości)
b) pracownikom szkoły:
dawkowanie leku odbywa się zgodnie z opisem zamieszczonym w charakterystyce produktu
leczniczego, tj.
Ø dorośli i dzieci powyżej 12 lat do 60 roku życia: 100 mg jodu (2 tabletki).
3. Informacja dotycząca podanego leku: Jodek potasu G.L Pharma, 65 mg, tabletki Kalii iodidum
podmiotu odpowiedzialnego posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:
G.L.Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Austria
Nr dopuszczenia do obrotu: 20593
Pełna charakterystyka produktu leczniczego jest dostępna na stronie www szkoły.

4. Uczniowie powinni przyjąć lek pod nadzorem nauczyciela lub rodzica / prawnego opiekuna.
VI. Załączniki:

1. Broszury informacyjne dotyczące profilaktyki jodowej opracowane przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Zdrowia.2
2. Karta charakterystyki produktu leczniczego.
3. Oświadczenia dla rodziców w języku polskim i j. ukraińskim.
4. Zasady postępowania w czasie skażenia promieniotwórczego (radiacyjnego).

Zał. nr 4
do procedury bezpieczeństwa
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Ligocie Turawskiej
na wypadek wystąpienia zdarzenia
radiacyjnego
Zasady postępowania w czasie skażenia promieniotwórczego (radiacyjnego)
Zachowaj spokój pamiętając o tym, że:
•

nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczej jest dla Ciebie
niebezpieczny,

•

wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu (elektrowni atomowej) i może nie powodować żadnych
zagrożeń zewnętrznych,

•

uważnie i stale słuchaj oficjalnych komunikatów m.in. radiowych i telewizyjnych zawierających
informacje o:
Ø zdarzeniu i sytuacji radiacyjnej,
Ø przewidywanym rozwoju sytuacji,
Ø skutkach zdarzenia dla ludzi i środowiska,
Ø sposobie postępowania, w tym możliwych do zastosowania środkach i działaniach dla ochrony
zdrowia (takich jak np. podanie preparatów jodu stabilnego),
Ø postępuj zgodnie z treścią podawanych komunikatów!

•

w przypadku zdarzeń radiacyjnych o zasięgu wojewódzkim i krajowym śledź komunikaty podawane
na bieżąco przez Państwową Agencję Atomistyki za pośrednictwem strony internetowej
www.paa.gov.pl i oficjalnych kont Agencji w mediach społecznościowych, gdzie podawane są
informacje o aktualnej sytuacji radiacyjnej w kraju,

•

komunikat o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego (np. z powodu poważnych awarii reaktorów
jądrowych w państwach ościennych) będzie podany do publicznej wiadomości,

•

nie ufaj plotkom, nie wpadaj w panikę!

Pozostając w domu:
• zabezpiecz, uszczelnij i pozamykaj okna i drzwi oraz zasuwy piecowe i kominowe, zabezpiecz inne

otwory w mieszkaniu (budynku),
• wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.,
• miej przy sobie cały czas włączone radio na baterie,
• udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń, poniżej powierzchni gruntu,

• jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem,
• bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas w swoim domu,
• ukryj inwentarz i nakarm go przechowaną w zamknięciu paszą,
• przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce, przed schowaniem niezabezpieczoną

żywność dokładnie opłucz,
• unikaj spożywania: żywności z Twojego ogrodu, warzyw i owoców nieznanego pochodzenia, wody

z niepewnych źródeł,
• pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu odwołania zalecenia przez władze lokalne (służby

ratownicze),
• jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj nos i usta mokrym ręcznikiem, chusteczką itp.,
• postępuj, zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze (służby ratownicze) do czasu odwołania

zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.
Gdy powracasz do mieszkania ze skażonego terenu:
•

weź prysznic, zmień buty i odzież, chowając je do szczelnej plastikowej torby,

•

nasłuchuj w radiu i telewizji komunikatów o drogach ewakuacji, tymczasowych schronach i sposobach
postępowania,

•

jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji, wykonuj je niezwłocznie według zaleceń władz (służb
ratowniczych).

Pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach,
starszych lub niepełnosprawnych osobach.

