
Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w 
postaci tabletek jodku potasu w sytuacji 

wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. 
Drodzy Mieszkańcy! 
Wydawanie tabletek jodku potasu w przypadku zaistnienia konieczności jego przyjęcia będzie 
następowało w określonych punktach na terenie gminy (lista punktów i przynależnych do niej 
miejscowości poniżej). 
Preparat będzie można uzyskać w wyznaczonych punktach po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty 

wydawania preparatu będą nieczynne i nie ma konieczności udawania się do nich. Informacja o 

ewentualnym uruchomieniu akcji, na terenie gminy Kadzidło zostanie przekazana w formie 

komunikatów: przesyłanych za pomocą SMS, za pośrednictwem sołtysów, na stronie www.kadzidlo.pl. 

W chwili uruchomienia akcji jodowej, uprawnieni mieszkańcy będą mogli  odebrać tabletki w niżej 

wymienionych lokalizacjach Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu (PWTJP).  

Numer 
Punktu 

Nazwa i adres 
Punktu Wydawania Tabletek Jodku 

Potasu 

Miejscowości wchodzące 
w skład Rejonu działania 

Ilość stanowiska 
wydawania 

tabletek 

1 Zespole Placówek Oświatowych , 
Kadzidło ul. Kościuszki 13 
(Hala sportowa) 

Kadzidło 8 

2 
Zespole Placówek Oświatowych 
Kadzidło ul. Kościuszki 13 
(Szkoła od ul. Kościuszki)  

Brzozówka, Golanka, 
Kuczyńskie, Piasecznia, 
Strzałki, Sul, Tatary, 
Todzia 

3 

3 Zespole Placówek Oświatowych 
Dylewo ul. Szkolna 2 

Dylewo, Jeglijowiec 3 

4 Szkoła Podstawowa w Chudku 
Chudek 36 

Chudek, Gleba, Kierzek 3 

5 Szkoła Podstawowa w Wachu 
Wach 96 

Wach, Siarcza-Łąka, 
Karaska 

2 

6 Budynek po szkole podstawowej 
w Czarni, Czarnia 67 

Czarnia Brzozowa, Grale 1 

7 Szkoła Podstawowa w Jazgarce 
Jazgarka 54 

Jazgarka, Rososz, Klimki, 
Krobia 

2 

 

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na 
terenie Gminy Kadzidło 

1. Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem 
tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). 

http://www.kadzidlo.pl/


2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym, które 
mogą otrzymać tabletki dla członków rodziny. 

3. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom 
zameldowanym/zamieszkującym gminę Kadzidło. 

4. Wydawanie preparatów jest jednorazowe. 
5. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością 

zgłoszenia się do punktu; 
6. Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób, 

które  nie ukończyły 60 rok życia, 
7. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole 

Policji. 

 
Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych. 

Numer 
grupy 

Grupa ryzyka 

Ilość 
jednorazowo 
podawanego 

jodu stabilnego 

Ilość tabletek 
w dawce  

jednorazowej 
Sposób podawania tabletek 

I Osoby od 12 do 60 lat 100 mg 2 tabletki Tabletki należy połknąć i popić wodą 

II Dzieci od 3 do 12 lat 50 mg 1 tabletka 
Tabletki należy połknąć i popić wodą. 

Tabletki można rozkruszyć i dodać 
do chłodnego napoju 

III 
Dzieci od 1 miesiąca 
do 3 lat 

25 mg 
1/2 

tabletki 

Tabletki należy połknąć i popić wodą. 
Tabletki można rozkruszyć i dodać 

do chłodnego napoju 

IV 
Noworodki i 
niemowlęta młodsze 
niż 1 miesiąc 

12,5 mg 
1/4 

tabletki 
Tabletki należy rozkruszyć i dodać 

do podawanego pokarmu 

V 
Kobiety ciężarne i 
karmiące piersią 
(każdy wiek) 

100 mg 2 tabletki Tabletki należy połknąć i popić wodą 

Wskazania do stosowania: 

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas 
których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania 
wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji 
radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym 
wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w 
ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza 
jednorazowe podanie zalecanej dawki. 

Uwaga: Obecnie nie ma zagrożenia i nie ma powodów, by rozpocząć dystrybucję tabletek wśród 

obywateli. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki a służby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości. 

Z wyrazami szacunku oraz nadzieją 
Dariusz Łukaszewski 
Wójt Gminy Kadzidło 

 
Kadzidło, 05.10.2022 r. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079870984762&__cft__%5b0%5d=AZXh51qd7x0ia4HsOsvQhRNWXQd5KW9XfKsA9ol2UbHpDXjMZXti8kqNmkcCxKTlFfWenINMFRREt49HGYVJNSGqzLssrxiH_chZAvy3X0pVeDD25P0dZ_EO0iGgj_N1aU3rgwgkUCltga58pKHGGrmy&__tn__=-%5dK-R

