
ZARZĄDZENIE NR 95 /2022 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 19 października 2022 r. 

w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek 
jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022, 

poz. 559 ze zm.), art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (t.j Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1941 ze zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa sposób przechowywania, transportu i dystrybucji preparatu 

jodowego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w sytuacji wystąpienia realnego zdarzenia 

radiacyjnego. 

§ 2. 1. Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka organizuje się nastepujace punkty wydawania 

preparatu jodowego  ze stabilnym jodem:  

1) Budynek Urzędu Miasta Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 

2) Hala Sportowa Millenium  ul. Kazimierza Wielkiego  28, 

3) ZGO AQUARIUM sp. z o. o.  ul. Katowicka  20, 

4) Miejski Dom Kultury  ul. Krakowska 6C; 

2. Dyrektorów jednostek wymienionych w ust. 1 powyżej  upoważniam do podjęcia działań 

organizacyjnych, w zakresie pracowniczym i materialnym, zapewniających sprawne przeprowadzenie 

akcji wydawania preparatu  jodowego. 

§ 3. Uruchomienie systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem  nastąpi na podstawie 

zarządzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, wydanego po uzyskaniu informacji  

z Powiatowego Centrum Zarządzania  Kryzysowego, w związku z wprowadzeniem zarządzenia przez 

Wojewodę Łódzkiego w sprawie podjęcia działań interwencyjnych na obszarze województwa 

łódzkiego związanych ze zdarzeniem radiacyjnym. 

§ 4. 1. W sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego uruchamia się „Plan dystrybucji preparatów 

jodowych  na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka” 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.   
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2. Wyżej wymieniony plan należy aktualizować na bieżąco, jednak nie rzadziej niż raz w roku, do 

dnia 31 lipca każdego roku, według danych na dzień 30 czerwca, dotyczących liczby ludności 

z podziałem na grupy ryzyka. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia  powierza się Naczelnikowi Wydziału Obywatekskiego i Zarządania 

Kryzysowego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta Rawa 
Mazowiecka 

 
 

Piotr Irla 
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Załącznik do Zarządzenia nr 95 /2022
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 19 października 2022 r.

Zatwierdził

.…………………………………………………………….
       Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

PLAN 
DYSTRYBUCJI  PREPARATÓW  JODOWYCH 

NA  WYPADEK  WYSTĄPIENIA  ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO  
NA  TERENIE MIASTA  RAWA  MAZOWIECKA 

Wykonał

……………………………………...

                         Naczelnik WOiZK

Rawa Mazowiecka październik 2022
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1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA PLANU 

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo Atomowe (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1941 ze zm.) 
2. Ustawa o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r.( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 637 z późn. 

zm.) 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie planów postępowania

awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 2021, poz. 1086 z późn. zm.). 

3. REJESTR ZMIAN
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3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

3.1. Cel opracowania planu 
W przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenie poziomu interwencyjnego
dla  izotopów  radioaktywnych  w  powietrzu,  dla  potrzeb  profilaktycznego  zabezpieczenia  zdrowia
zagrożonej ludności, będzie wydawany preparat jodowy w postaci tabletek jodku potasu. 
Podanie  mieszkańcom  radiologicznie  stabilnego  jodu  spowoduje  wysycenie  tarczycy  tym  lekiem  i
zapobiegnie  wychwytowi  szkodliwego  dla  człowieka  promieniotwórczego  jodu  (radionuklidów)
uwolnionego do środowiska w wyniku poważnego zdarzenia radiacyjnego.

Plan  dystrybucji  preparatów  jodowych  w  postaci  tabletek  jodku  potasu  na  wypadek  wystąpienia
zagrożenia radiacyjnego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka określa sposób dystrybucji i wydawania
tabletek jodowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

3.2. Zadania organów administracji publicznej 
Do zadań Burmistrza Miasta  należy: 

1. ustalenie liczby ludności na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka;
2. wytypowanie punktów przechowywania i wydawania tabletek jodowych dla ludności na 

administrowanym terenie. 
3. zabezpieczenie procesu podawania tabletek jodowych dla ludności. 
4. aktualizowanie, co najmniej raz w roku, danych dotyczących liczby ludności na administrowanym 

terenie z podziałem na grupy ryzyka. 
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3.3. Grupy ryzyka i dawkowania tabletek jodowych w poszczególnych grupach

L.p Grupa 
ryzyka

Grupa Ilość jednorazowa 
podawana 
stabilnego  jodku 
potasu

Ilość jodku 
potasu w 
jednej dawce

Sposób podawania jodku 
potasu

1 I

Dzieci i dorośli 
powyżej 12 lat: 100 
mg (2 tabletki)

100 mg 2 tabletki = 100
mg jodu

Tabletkę należy połknąć i popić 
wodą lub innym chłodnym 
płynem

2 II Dzieci od 3 do 12 lat: 
50 mg  ( 1 tabletka)

 50 mg 1 tabletka = 50 
mg jodu

Tabletkę należy połknąć i popić 
wodą lub innym chłodnym 
płynem

3 III Dzieci od miesiąca do 
3 lat : 25 mg

 (½ tabletki)

 25 mg ½ tabletki= 25 
mg jodku 
potasu

Wydać całą tabletkę  za podział 
tabletki i podanie odpowiedniej
dawki odpowiadają 
rodzice/opiekunowie

4 IV Noworodki i 
niemowlęta mniejsze 
niż 1 miesiąc 12,5 mg 
(¼ tabletki)

12,5 mg ¼ tabletki = 
12,5 mg jodku 
potasu

Wydać całą tabletkę  za podział 
tabletki i podanie odpowiedniej
dawki odpowiadają 
rodzice/opiekunowie

5 V Kobiety w ciąży i 
karmiące piersią 
każdy wiek : 100 mg 
(2 tabletki)

100 mg 2 tabletki = 100
mg jodu

Tabletkę należy połknąć i popić 
wodą lub innym chłodnym 
płynem
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3.4 Ogólna koncepcja dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy w związku ze zdarzeniem 
radiacyjnym

Strona  - 6 -

Minister właściwy ds Gospodarki
Wydaje decyzję o udostępnieniu 

tabletek jodowych 
z rezerwy strategicznej

Wydanie zarządzenia  w sprawie
 wprowadzenia działań 

interwencyjnych 
Prezes Państwowej Agencji

 Atomistyki
Służba dyżurna przekazuję

 informację o zdarzeniu radiacyjnym

Prezes Agencji Rezerw 
Materiałowych

(decyzja o zwolnieniu rezerwy
 w postaci tabletek jodowych)Podejmuje decyzję o przygotowaniu

 i wydaniu tabletek jodowych 
(uruchomienie punktu OWU)

Wojewoda Łódzki
Składa wniosek do Ministra 
o udostępnienie  tabletek

Z rezerwy strategicznej Składnica  Rezerw Materiałowych
(wydanie tabletek jodowych 

dla OUW)POLICJA – ochrona punktu
 dystrybucji tabletek 

Starosta Rawski
Uruchamia powiatowy plan

 dystrybucji 
 preparatów jodowych

Informowanie i alarmowanie
 ludności powiatu

WBiZK OUW
(organizuje tymczasowy punkt 
przechowywania i wydawania
 tabletek jodowych dla OUW)

Burmistrz
 Miasta Rawa Mazowiecka

Uruchamia gminny plan
 dystrybucji 

 preparatów jodowych

Powiatowy transport 
po tabletki jodowe

Zarządzenie Burmistrza o
uruchomieniu dystrybucji

preparatów ze stabilnym jodem 

Powiatowy Punkt 
Dystrybucji tabletek jodowychInformowanie i alarmowanie

 ludności miasta 
Kierownik Punktu nr 2
(uruchamia dystrybucję
tabletek jodku potasu
 dla swojego rejonu)

Kierownik Punktu nr 1
(uruchamia dystrybucję
tabletek jodku potasu
 dla swojego rejonu)

Gminny transport
 tabletek jodowych

Kierownik Punktu nr 4
(uruchamia dystrybucję
tabletek jodku potasu
 dla swojego rejonu)

Kierownik Punktu nr 3
(uruchamia dystrybucję
tabletek jodku potasu
 dla swojego rejonu)
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4. SPRAWY ORGANIZACYJNE

4.1. Miejsca magazynowania, dystrybucji i wydawania tabletek jodowych.

Powiatowy Punkt Dystrybucji tabletek jodowych

L.p Nazwa Adres i telefon

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Rawie Mazowieckiej
ul Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Warszawska 14 

96-200 Rawa Mazowiecka

 Punkt Przechowywania tabletek jodowych dla Miasta Rawa Mazowiecka

L.p Nazwa Adres i telefon

1. Urząd Miasta Rawa Mazowiecka 
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4. Osoba 
kontaktowa: Inspektor w Wydziale Obywatelskim i
Zarządzania Kryzysowego Michał Nowakowski tel: 
781 700 508

email: michal.nowakowski@miastorawa.pl

Punkty dystrybucji tabletek jodowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka

L.p Nazwa punktu Adres i telefon Osoba odpowiedzialna Dane kontaktowe

1 Urząd Miasta Rawa 
Mazowiecka

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4; 
96-200 Rawa Mazowiecka
(tel.  046 814-37-31 sekretariat 
Urzędu Miasta)

Naczelnik Wydziału 
Obywatelskiego i 
Zarządzania Kryzysowego

Tel: 501 052 725

2 Hala Sportowa 
Millenium

ul. Kazimierza Wielkiego  28
(tel: 046 814-48-04),

Dyrektor OSIR Tel: 609 555 270

3 ZGO AQUARIUM sp. z
o. o.

 ul. Katowicka  20 

(tel: 046 815-40-55),

Prezes ZGO Aquarium Tel: 728 956 199

4 Miejski Dom Kultury 
im. Danuty 
Siedzikówny „Inki”

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Krakowska 6c 

Dyrektor MDK Tel: 605 728 404
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(tel: 046 815-47-13).

4.2. Środki transportowe na potrzeby dostarczenia tabletek jodowych do punktów wydawania tabletek 
Środek transportowy przeznaczony do przewozu tabletek jodowych z powiatowego punktu dystrybucji do 
gminnych punktów wydawania preparatów jodowych.

L.p Dysponent/Kierowca Marka samochodu Telefon służbowy

1 Funkcjonariusz Straży Miejskiej 
dostępny zgodnie  z grafikiem 
służb

Samochód służbowy 701 700 307

4.3. Zasady transportu, przechowywania i pakowania tabletek jodowych.
 Zasadę transportu produktów leczniczych reguluje treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 

marca 2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017 poz. 509 t.j. ze zm.). 
 Zgodnie z zapisami w karcie charakterystyki produktu „Tabletki jodku potasu 65 mg” preparat ten 

należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 20°C± 5°, blister przechowywać w 
opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

 Tabletki jodku potasu pakowane są po 30 tabletek w blistry z folii aluminiowej, wymiary blistra 127 
x 57 mm, a następnie w kartoniki po jednym blistrze  i w kartony zbiorcze po 40 kartoników (1200 
tabletek ). Nadruk na blistrze zawiera dawkę leku i masę pojedynczej tabletki, termin ważności oraz 
numer serii. 

 Zgodnie z art. 19 ust 2 Ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Z 
2017 r. Poz. 1846 t.j.) podmiot, któremu zostaną wydane rezerwy tabletek jodowych zobowiązany 
jest do: 

 - dokonania odbioru rezerw i zapewnienia ich ochrony; 
- zapewnienia przetransportowania oraz przetrzymywania udostępnionych rezerw z 
  zachowaniem odpowiednich warunków;

- dystrybucji udostępnionych rezerw do odbiorców ostatecznych; 

- wykorzystania rezerw zgodnie z przeznaczeniem. 

4.4. Sposób informowania ludności o celu i miejscach wydawania tabletek jodowych: 
1. informacje w mediach lokalnych;  

2. obwieszczenia rozplakatowywane na tablicach ogłoszeń  i słupach ogłoszeniowych przez 
pracowników urzędu;
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3. komunikaty na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl

4.5 Osoby odpowiedzialne na terenie Miasta Rawa Mazowiecka za organizację dystrybucji tabletek.

L..p Imię i Nazwisko Miejsce pracy Funkcja Telefon

1 Wiśniewski Maciej Urząd Miasta Naczelnik WOiZK 501 052 725

2 Paweł Matysiak Urząd Miasta Zastępca Naczelnika WOiZK 530 949 000

3 Michał Nowakowski Urząd Miasta Inspektor w  WOiZK 781 700 508

5. PROCEDURA WYDAWANIA TABLETEK JODOWYCH DLA UPRAWNIONEJ LUDNOŚCI

5.1. Ogólne zasady
 Akcję jodową prowadzi się jeżeli u osób z grupy ryzyka zachodzi potrzeba otrzymania na tarczycę 

dawki pochłoniętej równej co najmniej 100 mGy (miligrejom). 
 Akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego, w tym prowadzenie działań 

interwencyjnych, do których należy m. in. podawanie preparatów ze stabilnym jodem, kieruje 
wojewoda, na obszarze którego stwierdzono przekroczenie poziomów interwencyjnych.

 W przypadku wystąpienia zagrożenia o zasięgu wojewódzkim, wojewoda występuje z wnioskiem o 
zwolnienie tabletek jodowych z rezerw państwowych do ministra właściwego ds. Gospodarki.

 Minister wydaje decyzję o udostępnieniu tabletek jodowych z rezerwy Prezesowi Agencji Rezerw 
Materiałowych. 

 Prezes Agencji Rezerw Materiałowych podejmuje decyzję o zwolnieniu rezerwy w postaci tabletek 
jodowych. 

 Kierownik składnicy Agencji Rezerw Materiałowych wydaje tabletki jodowe dla Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

 Wojewoda organizuje Tymczasowy Punkt Przechowywania i Wydawania tabletek jodowych w 
Urzędzie Wojewódzkim. 

 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej pobiera dla potrzeb powiatu tabletki z tymczasowego 
punktu przechowywania i wydawania tabletek jodowych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim i 
dostarcza je do powiatowego punktu dystrybucji. 

 Miejscem odbioru preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w ilości 
przewidzianej dla Miasta Rawa Mazowiecka  jest powiatowy punkt dystrybucji znajdujący się w 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Warszawska 14.
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5.2 Procedura Gminna

L.p Treść zadania Odpowiedzialny

1 Przyjęcie informacji z Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego o uruchomieniu akcji jodowej na terenie 
powiatu.

Michał Nowakowski – Inspektor w 
Wydziale Obywatelskim  Zarządzania 
kryzysowego

2 Ocena sytuacji i  uruchomienie akcji wydawania tabletek 
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

3 Uruchomienie miejskich  punktów dystrybucji tabletek 
jodowych.

Michał Nowakowski – Inspektor w 
Wydziale Obywatelskim  Zarządzania 
kryzysowego

4 Pobranie tabletek jodowych z powiatowego punktu 
dystrybucji.

Osoba upoważniona

5 Przekazanie tabletek do punktów przechowywania i 
dystrybucji.

Osoba upoważniona

6 Sporządzenie wykazów ilościowych wydawanych tabletek 
jodku potasu.

Referat Ewidencji Ludności

7 Rozpoczęcie akcji informacyjnej dla ludności. Biuro Komunikacji Społecznej

8 Osiągnięcie gotowości do działania przez punkty 
wydawania tabletek jodowych.

Kierownik Punktu

9 Wydawanie tabletek jodowych dla mieszkańców Miasta 
Rawa Mazowiecka.

Kierownik Punktu/ Wyznaczeni 
pracownicy

10 Przekazanie informacji do Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego o przeprowadzeniu akcji 
jodowej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Michał Nowakowski – Inspektor w 
Wydziale Obywatelskim  Zarządzania 
kryzysowego

11 Przekazanie i rozliczenie się ilościowe z tabletek w 
powiatowym punkcie dystrybucji.

Michał Nowakowski – Inspektor w 
Wydziale Obywatelskim  Zarządzania 
kryzysowego

6. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE
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6.1 Zestawienie liczby ludności miasta Rawa Mazowiecka w poszczególnych grupach ryzyka ( na dzień 
20.10.2022r.)

L.p Grupy ryzyka Grupy wiekowe Liczba osób w grupie

1 I Dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 lat: 100 mg ( 2 
tabletki)

9780

2 II Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg ( 1 tabletka) 1709

3 III Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg (1/2 tabletki)   383

4 IV Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc 12,5 mg 
(1/4 tabletki)

    11

5 V Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) 10 mg (2 
tabletki)

Brak danych

RAZEM 11 883

6.2. Zestawienie i lokalizacja punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności na terenie Miasta 
Rawa Mazowiecka

L.p Nazwa punktu Adres i telefon Osoba odpowiedzialna Dane kontaktowe

1 Miasto Rawa 
Mazowiecka

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4; 
96-200 Rawa Mazowiecka
(tel.  046 814-37-31 sekretariat Urzędu 
Miasta)

Naczelnik WOiZK 
Urzędu Miasta 

Maciej Wiśniewski

Tel: 501 052 725

2 Hala Sportowa 
Millenium

ul. Kazimierza Wielkiego  28
(tel: 046 814-48-04),

Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
Grzegorz Stefaniak

Tel: 609 555 270

3 AQUARIUM sp. z 
o. o.

ul. Katowicka  20 (tel: 046 815-
40-55),

Prezes ZGO Aquarium 
Emila Tulin

Tel: 728 956 199

4 Miejski Dom 
Kultury im. Danuty
Siedzikówny „Inki”

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Krakowska 6c (tel: 046 815-47-13).

Dyrektor MDK Grzegorz 
Klimczak

Tel: 605 728 404

7.3. Zestawienie przydziału tabletek  jodowych dla poszczególnych punktów wydawania.
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L.p Nazwa punktu Adres i telefon Przydział
na punkt

Uwagi

1 Urząd Miasta 
Rawa Mazowiecka

Plac Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 4; 96-200 
Rawa Mazowiecka
(tel.  046 814-37-31 
sekretariat Urzędu Miasta)

3600 szt. 
tabletek

 W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego 
pismem ZK-1.6330.36.2021 w zakresie 
wydawania tabletek nie obowiązuje  
przynależność terytorialna. Określono 
minimalną ilość tabletek na punkt w ilości 3600 
szt. W przypadku wydania mieszkańcom  
powyżej 80% stanu posiadania tabletki jodu 
potasu będą uzupełnione/ dowiezione z  punktu
gminnego.

2 Hala Sportowa 
Millenium

ul. Kazimierza Wielkiego  
28

(tel: 46 814-48-04),

3600 szt. 
tabletek

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego 
pismem ZK-1.6330.36.2021 w zakresie 
wydawania tabletek nie obowiązuje  
przynależność terytorialna. Określono 
minimalną ilość tabletek na punkt w ilości 3600 
szt. W przypadku wydania mieszkańcom  
powyżej 80% stanu posiadania tabletki jodu 
potasu będą uzupełnione/ dowiezione z  punktu
gminnego.

3 ZGO AQUARIUM 
sp. z o. o.

ul. Katowicka  20

(tel: 46 815-40-55),

3600 szt. 
tabletek

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego 
pismem ZK-1.6330.36.2021 w zakresie 
wydawania tabletek nie obowiązuje  
przynależność terytorialna. Określono 
minimalną ilość tabletek na punkt w ilości 3600 
szt. W przypadku wydania mieszkańcom  
powyżej 80% stanu posiadania tabletki jodu 
potasu będą uzupełnione/ dowiezione z  punktu
gminnego.

4 Miejski Dom 
Kultury im. 
Danuty 
Siedzikówny 
„Inki”

96-200 Rawa 
Mazowiecka
ul. Krakowska 6c

(tel: 46 815-47-13).

3600 szt.
tabletek

W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego pismem 
ZK-1.6330.36.2021 w zakresie wydawania tabletek 
nie obowiązuje  przynależność terytorialna. 
Określono minimalną ilość tabletek na punkt w ilości 
3600 szt. W przypadku wydania mieszkańcom  
powyżej 80% stanu posiadania tabletki jodu potasu 
będą uzupełnione/ dowiezione z  punktu gminnego.  
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7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

PROTOKOŁY

1. Upoważnienie do odbioru tabletek jodku potasu z powiatowego punktu odbioru i składowania

2. Protokół przekazania /odbioru tabletek jodku potasu do punktów na terenie

     miasta Rawa    Mazowiecka

….........……………………. …….. 
organ wydający upoważnienie 
Egz. nr ……… 

UPOWAŻNIENIE NR . ……..........…… 

Upoważniam …………………………………………………………………………………………………….
(nazwisko i imię upoważnionego) 

Zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………………...

Seria i nr dowodu osobistego…………………………………………...........................……………………….. 
do odbioru preparatów jodowych dla Miasta Rawa Mazowiecka z Powiatowego Punktu Dystrybucji tabletek 
jodowych znajdującego się w: 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………….
(pieczęć i podpis upoważniającego) 

Sporządzono w 2 egz. 
egz. nr 1 – Powiatowy Punkt Dystrybucji tabletek jodowych 
egz. nr 2 – a/a
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 PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA / WYDANIA 

preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu 
do gminnych punktów wydawania tabletek jodowych 

Sporządzony w dniu ……………………….. przez: ............................……………........................................... 

…………………………………………………………………………………………………..………………………. 
/nazwa i adres punktu dystrybucyjnego/ 

Wydano odbiorcy ………………………………………….........................…………...…………………………....  
/Imię i nazwisko osoby wydającej tabletki/

 
odpowiedzialnemu za podanie tabletek jodowych ludności na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w punkcie 

…………………………………………………..……………..................................…..........................................
wskazane poniżej tabletki jodku potasu:

L.p Nazwa artykułu Ilość blistrów szt J.m. /g jodu/  Uwagi

           Osoba przyjmująca Osoba przekazująca 

…………………………………………………...…………… ..................................................................... 
/imię i nazwisko, podpis/ /imię i nazwisko, podpis/ 

Wykonano w 2 egz. 
Egz. nr 1 – przyjmujący 
Egz. nr 2 – przekazujący
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8. INNE ZADANIA

8.1. Zadania punktów wydawania tabletek jodowych.

L.p Treść działania Odpowiedzialny

1 Przygotowanie punktów wydawania tabletek jodku 
potasu do wydawania tabletek.

Osoba wskazana przez Kierownika
jednostki, w której znajduje się 
punkt2 Przyjęcie tabletek jodku potasu dowiezionych z 

gminnego punktu dystrybucji.

3 Po zarządzeniu wydawania tabletek rozpoczęcie ich 
wydawania oraz prowadzenie zestawień ilościowych 
wydanych tabletek jodku potasu.

4 Przekazanie i rozliczenie się ilościowe z tabletek jodku 
potasu w Urzędzie Miasta.

8.2. Wskazówki dla osób wydających  tabletki jodku potasu.
Zespoły  dokonujące wydawania tabletek, zobowiązane są znać zasady wydawania tabletek jodku potasu 
zgodnie z pkt. 3.3.
Obsługę administracyjną punktów wydawania tabletek jodku potasu organizują Kierownicy punktów. 
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