
ZARZĄDZENIE NR 72/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie uruchomienia akcji jodowej na terenie gminy Konopiska.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) , art. 90 pkt. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
264 z późn. zm.) , oraz wytycznych Starosty Częstochowskiego do ćwiczenia obronnego pk. „MAGNOLIA 2013” 

zarządzam: 

§ 1. Uruchomienie akcji jodowej w gminie Konopiska. 

§ 2. „Akcja jodowa „ ma na celu zminimalizowanie skutków w wyniku zdarzenia radiacyjnego i podanie 
ludności stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu celem ochrony tarczycy. 

§ 3. Na terenie gminy Konopiska tworzy się dwa Gminne Punkty Dystrybucji(PWTJP) na bazie ośrodków 
zdrowia: 

1)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach ul. Lipowa 3 

2)Zakład Usług Medycznych „ALMED” s.c.Aleksandria ul. Gościnna 33. 

§ 4. Ustala się następujący podział terytorialny dla celów akcji jodowej: 

1) Gminny Punkt Dystrybucji (PWTJP) zlokalizowany w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Konopiskach ul. Lipowa 3 obsługuje miejscowości: 
Hutki,Kopalnia,Konopiska,Jamki,Korzonek,Rększowice,Łaziec,Wąsosz,Wygoda,Walaszczyki. 

2) Zakład Usług Medycznych ALMED Aleksnadria ul.Gościnna 33 obsługuje miejscowści: Aleksandria 
Pierwsza, Aleksandria Druga. 

§ 5. W pierwszej kolejności „akcję jodową” prowadzi się wśród ludności zaliczonej do grupy ryzyka zgodnie 
z wytycznymi opracowanymi przez Departament Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia : noworodki , dzieci 
i młodzież do 16 lat , kobiety ciężarne , kobiety karmiące. 

§ 6. Dawkowanie i podawanie produktów leczniczych powinno być wykonywane przez kompetentne 
zawodowo osoby , posiadające stosowną ewidencję osób przyjmujących tabletki jodowe 

§ 7. Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi punktów dystrybucji i podawania tabletek jodowych 
powierza się Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Częstochowie. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha
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