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OBMĚNA TABLET JODIDU DRASELNÉHO
BYDLÍM V OKOLÍ JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN A V ZÁŘÍ 2022
KONČÍ POUŽITELNOST MÝCH TABLET JODIDU DRASELNÉHO
tablety jodidu
1 PROČ
draselného?

Jedna z látek unikajících při radiační havárii je radioaktivní
jod, který se ukládá ve štítné žláze. Tablety jodidu draselného
nasytí štítnou žlázu jodem neaktivním a nedovolí její sycení
jodem radioaktivním.

2 CO s prošlými tabletami?

Vrátím je při předávání nových tablet zástupci obce.

3 JAK se obměna uskuteční?

Obměna bude provedena zástupci obce u Vás doma ve stanovené termíny,
pokud Vám termíny nebudou vyhovovat nebo nebudete doma, bude možnost
vyzvednutí tablet na obecním úřadu nebo si můžete domluvit jiný termín pro
předání na telefonním čísle: +420 724 180 226, Hrušková Stanislava, starostka

4 KDY se obměna uskuteční?

Roznos tablet jodidu draselného bude probíhat 4. července 2022 (pondělí)
a 5. července 2022 (úterý). O roznosu budete ještě informování zasláním SMS.
Dále budou tablety jodidu draselného k vyzvednutí na Obecním úřadě v
úředních hodinách, a to PONDĚLÍ 18:30 - 20:30 až do 29. srpna 2022.

Hasičský záchranný sbor
Jihočeského kraje

TABLETY JODIDU DRASELNÉHO V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE

1 KDY tablety použít?

V případě radiační havárie, po výzvě odpovědných orgánů
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředcích (rádio,
televize), nebo jinými způsoby (místní rozhlas, vozidla IZS, atd).

2 JAK tablety použít?

Dávkování je popsáno v příbalovém letáku jodových tablet.

3

KDE získám další informace

v případě radiační havárie?

Kalendář „Základní informace pro případ radiační havárie
Jaderné elektrárny Temelín 2022-2023“
Vysílání České televize a vysílání České rozhlasu
Jaderná elektrárna Temelín (infocentrum tel.: 381 102 639)
www.cez.cz, sekce příručka pro ochranu obyvatelstva
Krajský úřad Jihočeského kraje (tel.: 386 720 262,
386 720 264)
www.kraj-jihocesky.cz, sekce Jihočeský kraj, podsekce
Krizové řízení, část Informace pro obce a obyvatelstvo
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
(www.hzscr.cz; na tísňových linkách nebudou poskytovány
informace! V případě potřeby budou zřízeny infolinky)
příslušný obecní úřad

