
 

Wykaz punktów wydawania preparatów jodowych na terenie gminy Kuźnica 
 

Zasady wydawania preparatów stabilnego jodku potasu na terenie gminy Kuźnica w przypadku 

wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.  

Obecnie na terenie naszego kraju nie występuje żadne zagrożenie radiacyjne, dlatego też 

działania podejmowane przez gminę mają charakter prewencyjny. 

Należy pamiętać, że przyjmowanie tabletek jodku potasu na własną rękę, w sytuacji gdy nie 

występuje zagrożenie radiacyjne, w żaden sposób nie chroni przed ewentualnymi skutkami 

katastrofy nuklearnej w przyszłości. Przyjmowanie jodku potasu w sytuacji, gdy nie występuje taka 

konieczność, jest odradzane przez lekarzy i specjalistów, a także może prowadzić do powikłań w 

przyszłości. W razie wątpliwości co do stanu swego zdrowia, przed przyjęciem jodku potasu należy 

zasięgnąć opinii lekarza. 

 

Punkty, w których w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego będzie odbywać się 

wydawanie jodku potasu, zostaną zlokalizowane w obiektach użyteczności publicznej: 

Nazwa i adres punktu wydawania 

tabletek jodowych 
 Mieszkańcy miejscowości 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Kuźnicy ul. Sidrzańska 2 

Kuźnica 

Szkoła Podstawowa  

w Kuźnicy ul. Jagiellońska 1 

Achrymowce, Białobłockie, Bilminy, Cimanie, Czepiele 

Czuprynowo, Chreptowce, Długosielce, Kowale, Kowale 

Kolonia, Kruglany, Litwinki, Klimówka, Kuścińce, 

Łosośna Mała, Łosośna Wielka, Łowczyki, 

Mieleszkowce Zalesiańskie, Mieleszkowce Pawłowickie, 

Milenkowce, Nowodziel, Popławce, Parczowce, 

Saczkowce, Starowlany, Szymaki, Tołcze, Tołoczki 

Wielkie, Wyzgi, Wołyńce, Wojnowce, Wołkusze 

 

Dawkowanie preparatów jodowych  

L.p. Grupa wiekowa Ilość stabilnego jodu Dawka jednorazowa 

 1. 
 Noworodki i niemowlęta młodsze niż jeden 

miesiąc 
 12,5 mg jodu  1/4 tabletki  

 2.  Dzieci od miesiąca do 3 lat   25 mg jodu  1/2 tabletki 

 3.  Dzieci od 3 lat do 12 lat   50 mg jodu  1 tabletka 

 4.  Osoby od 12 do 60 roku życia  100 mg jodu  2 tabletki 

 5. 
 Kobiety w ciąży i karmiące piersią (w 

każdym wieku) 
 100 mg jodu  2 tabletki 

Całość dawki, w każdej z grup, podawana jest JEDNORAZOWO. 1 tabletka zawiera 65 mg jodku 

potasu, co odpowiada 50 mg jodu. 

 



 

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Kuźnica: 

1. Do punktu zgłasza się 1 osoba z danego adresu zamieszkania, która pobiera jodek potasu 

dla wszystkich domowników /ten sposób wydawania spowoduje, że w punkcie dystrybucji 

preparatu będą tylko osoby uprawnione do pobrania jodku potasu/; 

2. Wydawanie preparatów obejmuje tylko grupy wiekowe wskazane na podstawie 

Rekomendacji Ministra Zdrowia /do 60-tego roku życia i należy się do tego stosować/; 

3. Preparat osobom małoletnim podawać będą rodzice wg wskazanych norm; 

4. Wydawanie preparatu jest jednorazowe; 

5. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. 

Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania; 

6. Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do 

punktu. 


