
| ) |. 
-' .') ,

ZA RZĄ D Z E N l E Nr5.0050.133.2016
Burmistrza Dobrodzienia z dnia ,l4 grudnia 2016 roku

w sprawie sposobu dystrybucji preparatóW ze stabilnym jodem w posiaci tab|etek
iodku potasu na Wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Dobrodzień

Na podstawie art, 7 ust. ,1 pkt, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie
gminnym (t.j, Dz. u. 2016 l,, poz. 446), ań, 90 pkt, 3, ań, 91 pkt, 1, art, 91a ustawy z dnia
29 listopada 2000 r Prawo atomowe (Dz. U. z 2014, poz. 1512 z p6źn. zm.) W związku
z zarządzeniem Wojewody opolskiego Nr 104/16 z dnia 15 ljpca 2016 r. W sprawie
sposobu dystrybucji preparatóW ze stabilnym jodem W postaci tabletek jodku potasu na
Wypadek żdarzenia radiacyjnego na terenie Województwa opolskiego zarządzam co
następuje;

§1

zarządzenie określa organizację i sposób Wspołdziałania W zakresie dystrybucji
preparatóW jodowych W formie tabletek na terenie gminy Dobrodzień W oparciu o ,,Plan
dystrybucji preparatóW stabilnego jodu W postaci tabletek jodku potasu W gminie
Dobrodzień" (zwany dalej P|anem) stanowiący niepublikowany załącznik Nr 1

do niniejszego zarządzenia.

§2

2.

3,

4-

5,

6,

1- Tabletki jodowe są przeznaczone dla ratowania życia i zdlowia ludności gminy
W Wyniku zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne, którego
skutkiem może być przekroczenie pozjomóW interwencyjnych.
Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych W poszczególnych grupach zawiera
zalącznik N 2 do niniejszego zarządzenia,
Uruchomienie procedury dystrybucji i podania tabletek jodowych jest realizowane
W ramach działań interwencyjnych, po przekazaniu przez Prezesa Państwowej
Agencji Atomistyki informacji, że W Wyniku zdalzenia radiacyjnego moźe Wystąpić
przekroczenie poziomóW interwencyjnych.
Wprowadzenie dystrybucji tabletek jodowych, W związku ze zdarzenjem
radiacyjnym, którego zasięg nie przekracza obszaru Województwa, następuje
W drodze rozpożądzenia Wydanego przez Wojewodę opolskiego W sprawie
Wprowadzenia działań inteMencyjnych na obszarze Województwa opolskiego,
W związku z tym zdarzeniem,
Transpoń z tymczasowego punktu przechowywania i Wydawania tabletek
jodowych W oUW do wyznaczonych punktóW Wydawania tabletek jodowych na
terenie gminy Dobrodzień zabezpiecza starosta oleski,
Koncepcję dystrybucji tabletek jodowych na terenie 9miny Dobrodzień W związku
ze zdarzeniem radiacyjnym określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§3

Upoważniam inspektora o", onr*y cywilnej, spraw obronnych, zarządzania
kryzysowego ibhp. do nanoszenia zmian iaktualizacji co najmniej raz W roku
Planu,
Kierownika Referatu spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu
zobowiązuję do Uczestniczenia W aktualizacji Planu W zakresie uaktualniania
liczby ludności gminy W poszczególnych grupach ryzyka,

2.

1-



§4

Do Wykonania zażądzenia oraz koordynowania Wszelkich czynności organizacyjnych
z nim związanych upoważniam inspektora ds, obrony cywilnej, spraw obronnych,
zarządzania kryzysowego i bhp.

§5

Zarządzenie niniejsze WchodziW życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobrodzienia


