
Szanowni mieszkańcy, 

informujemy, że Miasto Sokołów Podlaski przyjęło „Plan dystrybucji preparatu jodowego 

w przypadku zdarzeń radiacyjnych”. W związku z tym, prosimy mieszkańców miasta 

Sokołów Podlaski o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu oraz 

tabelą dawkowania. 

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia 

zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie można się zgłosić oraz w jaki sposób 

odbywa się wydanie preparatu. Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane  

w mediach masowego przekazu z określeniem terminu rozpoczęcia wydawania preparatów na 

terenie miasta Sokołów Podlaski. 

Przyjęcie tabletek z jodkiem potasu przed wystąpieniem radioaktywnej chmury zapewni 

prawidłową ochronę przed napromieniowaniem tarczycy i wystąpieniem popromiennym 

rakiem tarczycy.  

 

 

 

 

  



Rozmieszczenie 

punktów wydawania tabletek jodku potasu na 

terenie miasta 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Polna 8;  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Węgrowska 22; 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Repkowska 3; 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kupientyńska 15; 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. M. Skłodowskiej-Curie 16; 

6. Centrum Medyczne Starówka, ul. Lipowa 5; 

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAX-MED”, ul. Wolności 12; 

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPTIMA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 

14 lok. 72 

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMEGA, ul. Węgrowska 5A. 

 

 

  



WYKAZ GRUP WIEKOWYCH OBJĘTYCH PROFILAKTYKĄ 

WRAZ ZE SPOSOBEM PODAWANIA I INFORMACJĄ 

O PREPARATACH JODOWYCH 

 

Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia preparat jodowy otrzymują wszystkie osoby do 60 roku 

życia. 

 

NR 

GRUPY 

WYSZCZEGÓLNIENIE GRUP RYZYKA SPOSÓB PODANIA 

1 Noworodki i niemowlęta do 1 

miesiąca życia 

Jednorazowo 1/4 tabletki. Tabletkę 
należy całkowicie rozkruszyć, dodać do 
podawanego pokarmu i podać dziecku; 

2 Niemowlęta powyżej 1 miesiąca 
życia i dzieci do 3 roku życia 

Jednorazowo 1/2 tabletki. Tabletkę 
należy całkowicie rozkruszyć, dodać do 
podawanego pokarmu i podać dziecku; 

3 Dzieci powyżej 3 roku życia do 12 lat Jednorazowo 1 tabletka. Tabletkę 
należy połknąć i popić wodą lub innym 
chłodnym napojem. Tabletki można 
pokruszyć i dodać do chłodnego 
napoju;  

4 Dzieci powyżej 12 lat i dorośli do 60 

lat 

Jednorazowo 2 tabletki. Tabletkę 
należy połknąć i popić wodą lub innym 
chłodnym napojem; 

5 Kobiety w ciąży (każdy wiek) Jednorazowo 2 tabletki. Tabletkę 
należy połknąć i popić wodą lub innym 
chłodnym napojem; 

 

 


