D-4

OBČINA ŠOŠTANJ

OBČINSKI NAČRT
PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA
JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI
V OBČINI ŠOŠTANJ

Verzija 1.0

IZDELAL

ORGAN

DATUM

OSEBA, PODPIS

OBČINA ŠOŠTANJ

februar 2018

Nina Rehar

ODOBRIL ŠTAB CZ OBČINE ŠOŠTANJ

Poveljnik CZ, Peter RADOJA

SPREJEL

ŽUPAN OBČINE ŠOŠTANJ

Darko MENIH

SKRBNIK

OBČINA ŠOŠTANJ

Nina REHAR

Številka: 842-1/2018
Datum: 15. marec 2018

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI ŠOŠTANJ
OZNAKA DOKUMENTA: D-4

ZGODOVINA DOKUMENTA (P-19/5):
RAZLIČICA

DATUM

SPREMEMBE

2

verzija 1.0

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI ŠOŠTANJ
OZNAKA DOKUMENTA: D-4

KAZALO
1.

UVOD ............................................................................................................................................... 4

2.

SPLOŠNE DOLOČBE ......................................................................................................................... 5
2.1

3.

4.

5.

Jodna profilaksa ....................................................................................................................... 5

OBSEG IN NAČIN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA ......................................................... 6
3.1

Upravičenci za prevzem tablet ................................................................................................ 6

3.2

Predhodna razdelitev .............................................................................................................. 6

3.3

Razdelitev ob nesreči............................................................................................................... 6

OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE ...................................................................................................... 7
4.1

Odgovorne osebe in pristojni organi ....................................................................................... 7

4.2

Javnost ..................................................................................................................................... 7

NAVODILO ZA RAZDELITEV IN HRAMBO TABLET KALIJEVEGA JODIDA ........................................ 8
5.1

Postopek razdelitve tablet....................................................................................................... 8

6.

ZAUŽITJE TABLET KALIJEVEGA JODIDA .......................................................................................... 9

7.

ZAMENJAVA TABLET KALIJEVEGA JODIDA................................................................................... 10

8.

NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE IN RAZDELITEV NAČRTA ............................................................... 11

9.

PRILOGE......................................................................................................................................... 12
9.1

Seznam prilog ........................................................................................................................ 12

9.2

Seznam dodatkov .................................................................................................................. 12

verzija 1.0

3

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI ŠOŠTANJ
OZNAKA DOKUMENTA: D-4

1. UVOD
Občinski načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči je
dodatek k Občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči Občine Šoštanj.
Izdelan je na osnovi Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni
list RS, št. 59/10, 17/14 – v nadaljevanju: Pravilnik) in Načrta razdelitve tablet kalijevega jodida ob
jedrski ali radiološki nesreči, št. 842-14/2012-105-DGZR, z dne 18. 7. 2012.
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2. SPLOŠNE DOLOČBE
2.1 Jodna profilaksa
Jodna profilaksa je zaužitje neradioaktivnega joda v obliki tablet kalijevega jodida pred ali takoj ob
jedrski ali radiološki nesreči, da se zaščiti ščitnica pred obsevanjem zaradi kopičenja radioaktivnih
izotopov joda v njej. Jodno profilakso se načrtuje za celotno prebivalstvo in intervencijske enote v
Republiki Sloveniji do dopolnjenega 40. leta starosti (3. odstavek 1. člena Pravilnika).
Tablete kalijevega jodida je treba zaužiti takoj po izdani odredbi o izvajanju jodne profilakse, praviloma
v enkratnem odmerku. Zaužitje tablet kalijevega jodida ima največji učinek, če se jih vzame eno uro
pred izpostavljenostjo radioaktivnemu jodu. Zaužitje tablet kalijevega jodida nekaj ur po nesreči je
manj učinkovito, vendar še vedno smiselno. Zaščita po osemurni zamudi je npr. polovična. Zaščita traja
24 ur po zaužitju. Drugi odmerek se lahko odredi izjemoma po 24 urah, če se ni bilo mogoče izogniti
izpostavljenosti ali če je bil prvi odmerek zaužit prezgodaj. Nosečnice, doječe matere ter novorojenčki
smejo zaužiti samo en odmerek tablet kalijevega jodida.
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3. OBSEG IN NAČIN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA
3.1 Upravičenci za prevzem tablet
Na podlagi Pravilnika so upravičenci za prevzem tablet kalijevega jodida prebivalci od rojstva do
dopolnjenega 40. leta starosti.

3.2 Predhodna razdelitev
Tablete kalijevega jodida so predhodno na razpolago za občinski štab civilne zaščite. V razmerah, ko
grozi kontaminacija zaradi jedrske ali radiološke nesreče oz. se taka nesreča pričakuje, mora imeti štab
pri sebi tablete kalijevega jodida ob odhodu na mesto intervencije. Za delitev tablet kalijevega jodida
je zadolžen poveljnik civilne zaščite Občine Šoštanj, nahajajo pa se v prostorih Občine Šoštanj v sobi
civilne zaščite.

3.3 Razdelitev ob nesreči
Za ostale prebivalce občine Šoštanj do 40. leta starosti se tablete kalijevega jodida shranjujejo v
Bolnišnici Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica ter se po potrebi razdelijo ob uvedbi zaščitnega
ukrepa jodne profilakse. Ne glede na navedeno lahko skladno s Pravilnikom prebivalci občine Šoštanj
do 40. leta starosti kadarkoli na lastno željo prevzamejo tablete kalijevega jodida v lekarnah.
6

Prevzem tablet iz skladišča v Bolnišnici Topolšica se opravi neposredno po odredbi poveljnika civilne
zaščite Republike Slovenije o uvedbi zaščitnega ukrepa jodne profilakse.
Za prevzem tablet v bolnišnici je zadolžen poveljnik civilne zaščite Občine Šoštanj. V primeru da
poveljnik ne more prevzeti tablet, njegove naloge prevzame namestnik poveljnika oz. eden izmed
članov štaba, ki ga poveljnik določi.
Poveljnik CZ ali od njega pooblaščena oseba v najkrajšem času opravi prevzem tablet kalijevega jodida
in jih dostavi v prostore Občine Šoštanj, kjer jih prevzamejo zakoniti zastopniki posameznih
prostovoljnih gasilskih društev (PGD) – delivci, ki so zadolženi za razdeljevanje tablet na terenu.
Tablete kalijevega jodida se potem na sedežu posameznega PGD ali drugem, za to določenem mestu,
delijo prebivalcem, o čemer se prebivalce obvesti.
P-01/10 Seznam pooblaščenih oseb za prevzem tablet kalijevega jodida v Bolnišnici Topolšica
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4. OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
4.1 Odgovorne osebe in pristojni organi
ReCO Celje na podlagi odredbe poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije o uvedbi zaščitnega
ukrepa jodne profilakse takoj obvesti in aktivira pristojne organe ter odgovorne osebe v občini, ki
sodelujejo pri izvajanju posameznih zaščitnih ukrepov. Poveljnik civilne zaščite Občine Šoštanj s
pomočjo članov štaba CZ in posameznih PGD v občini takoj prevzame vodenje akcije razdeljevanja
tablet. Štab CZ po navodilih poveljnika zbira podatke o stanju na terenu ter sproti odpravlja nastale
pomanjkljivosti in težave.
Komunikacija poteka preko prenosnih telefonov ali stacionarnih telefonov. Če to ni mogoče, se določi
drugačen način prenosa informacij (sistem ZARE,…).

4.2 Javnost
Obveščanje javnosti se začne na državni ravni, ko je preko medijev vsa Slovenija obveščena o
razdeljevanju tablet. Podrobnejše obvestilo za občane občine Šoštanj pripravi poveljnik CZ s pomočjo
članov štaba ter ga čim prej objavi v sredstvih obveščanja in na druge krajevno običajne načine. Za
dodatne informacije lahko objavi telefonsko številko svetovalne službe, ko jo v ta namen organizira.
Obvestilo občanom mora vsebovati naslednje informacije:
- Lokacije razdelilnih mest v občini (kje lahko prebivalci posameznih krajev dvignejo tablete),
- Od kdaj do kdaj bo razdeljevanje tablet predvidoma potekalo,
- Kateri prebivalci so upravičeni do prejema tablet in kateri ne,
- Koliko tablet pripada vsakemu upravičencu.
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5. NAVODILO ZA RAZDELITEV IN HRAMBO TABLET KALIJEVEGA JODIDA
Občina Šoštanj je odgovorna za razdelitev tablet kalijevega jodida v primeru uvedbe zaščitnega ukrepa
jodne profilakse ob jedrski ali radiološki nesreči. Do prejema tablet so upravičeni vsi prebivalci do
dopolnjenega 40. leta starosti (v nadaljevanju: upravičenci). Za delitev tablet kalijevega jodida
mladoletnim osebam je potrebno pridobiti soglasje staršev oz. njihovih skrbnikov. Delivci tablet ob
razdeljevanju vodijo evidenco prejemnikov tablet. Podlaga za vodenje evidence prejemnikov tablet bo
seznam prebivalcev občine Šoštanj do dopolnjenega 40. leta starosti po naseljih, ki ga v primeru
nesreče ali njene grožnje pridobi iz spletnega portala CRP.
Delilna mesta za razdeljevanje tablet se organizirajo na lokacijah posameznih gasilskih domov v občini.
Vsi prejemniki tablet kalijevega jodida so dolžni skrbeti za ustrezno hrambo tablet skladno z navodili
proizvajalca (na sobni temperaturi do 25°C in v originalni ovojnini, ki zagotavlja zaščito pred svetlobo
in vlago).

5.1 Postopek razdelitve tablet
Iz razdelilnika tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv je razvidno, da se za občane občine
Šoštanj v Bolnišnici Topolšica skladišči 30 kartonov oz. 4.500 tablet kalijevega jodida. Po prevzemu
tablet v Bolnišnici Topolšica jih pooblaščena oseba dostavi na sedež štaba civilne zaščite Občine
Šoštanj, kjer jih na reverz prevzamejo zakoniti zastopniki prostovoljnih gasilskih društev v občini
(Gaberke, Lokovica, Šoštanj, Topolšica). Zakoniti zastopniki prostovoljnih gasilskih društev s pomočjo
članov društev v najkrajšem času organizirajo razdelitev tablet na sedežih društev.
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Evidenca prejemnikov tablet kalijevega jodida vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek,
- datum rojstva,
- naslov
- število prejetih škatlic kalijevega jodida.
P-4 Reverz za prevzem tablet kalijevega jodida za zakonite zastopnike PGD
P-5 Evidenca prejemnikov tablet kalijevega jodida
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6. ZAUŽITJE TABLET KALIJEVEGA JODIDA
Zaužitje odmerka tablet kalijevega jodida odredi poveljnik CZ RS na predlog Uprave RS za jedrsko
varnost. Po izdani odredbi poveljnika CZ RS sledi poziv k zaužitvi tablet kalijevega jodida preko medijev
oz. na drug primeren način.

9

verzija 1.0

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI ŠOŠTANJ
OZNAKA DOKUMENTA: D-4

7. ZAMENJAVA TABLET KALIJEVEGA JODIDA
Prejemniki tablete kalijevega jodida, ki jim je potekel rok uporabnosti, zamenjajo z novimi, praviloma
na enak način, kot so jih prejeli – o čemer bodo prejemniki obveščeni. Če prejemniki že prejete tablete
kalijevega jodida izgubijo, jih lahko ponovno prevzamejo – na enak način, kot so jih prejeli.
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8. NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE IN RAZDELITEV NAČRTA
Za vzdrževanje tega občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči je odgovoren skrbnik
načrta. Vzdrževanje obsega:

8.1 Ažuriranje
Ažurirajo se podatki ustanov, organizacij, izvajalcev, imena odgovornih oseb, telefonske številke,
številke faksov in drugi podatki, zajeti v načrtu in prilogah k načrtu, in sicer po potrebi, ob nastali
spremembi, najmanj pa enkrat letno.
Ažurirajo se dokumenti v tem načrtu in občinskem načrtu ZiR ob jedrski nesreči po prejetem uradnem
obvestilu in prejetih uradnih podatkih od URSZR – Izpostava Celje, ki se nanašajo na spremembe števila
evakuiranih oseb na območju Zahodno Štajerske regije. Ažuriranje se opravi takoj po nastali
spremembi.

8.2 Hranjenje, javna predstavitev in razdelitev načrta
Ta načrt se hrani na Občini Šoštanj. Skladno z zakonodajo je zainteresirani javnosti omogočeno
sodelovanje pri spreminjanju načrtov z objavo na spletu.
Izvod načrta se v pisni ali elektronski obliki dostavi:
- MORS, URSZR, Izpostava Celje, Maistrova ulica 5, Celje;
- Poveljnik gasilske zveze Šaleške doline, Žarova cesta 2, Velenje;
- PGD Gaberke, Gaberke 100, Šoštanj;
- PGD Lokovica, Lokovica 144b, Šoštanj;
- PGD Šoštanj mesto, Cesta Lole Ribarja 5, Šoštanj;
- PGD Topolšica, Topolšica 96, Šoštanj;
- Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, Topolšica;
- Zdravstvena postaja Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 1, Šoštanj;
- Lekarna Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 1, Šoštanj.

verzija 1.0

11

OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI ŠOŠTANJ
OZNAKA DOKUMENTA: D-4

9. PRILOGE
9.1 Seznam prilog
SKUPNA
PRILOGA

POSEBNA
PRILOGA

VSEBINA

P-01/10

Seznam pooblaščenih oseb za prevzem tablet kalijevega jodida v
Bolnišnici Topolšica

P-4

Reverz za prevzete tablete kalijevega jodida

P-5

Evidenca prejemnikov tablet kalijevega jodida

9.2 Seznam dodatkov
SKUPNI
DODATKI

POSEBNI
DODATKI

VSEBINA

D-14

Sklep o aktiviranju načrta zaščite in reševanja

D-15

Sklep o preklicu izvajanja zaščitnih ukrepov in nalog ZRP

12

verzija 1.0

