
 

Pracujemy nad tym, aby 
pomóc ci w sytuacji 
zagrożenia. Będziemy w 
stanie przekazać informacje, 
które będą ci niezbędne w 
sytuacji zagrożenia. 

Nasz adres: 

 

 

Nasz telefon: 

 

Najbliższy punkt masowego 
wydawania leków: 

 

 

Ten punkt obsługuje miasto/
a: 

 

Czego należy oczekiwać w sytuacji 
nagłego zagrożenia wymagającej 
masowego wydawania leków. 

Tel: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

Stan  
Connecticut 

 
 

Wydział Zdrowia Publicznego stanu Connecticut i 
miejscowy wydział zdrowia pracują nad 
zapewnieniem wszystkim bezpieczeństwa w sytuacji 
zagrożenia. Każdy powinien zrobić to, co do niego 
należy dla przygotowania siebie i swojej rodziny na 
sytuacje zagrożeń. 
  

Więcej informacji na temat masowego wydawania 
leków i przygotowania na sytuacje zagrożeń znaleźć 
można na następujących witrynach internetowych: 
  

Department of Public Health (Departament 
Zdrowia Publicznego) 
http://www.ct.gov/dph 
  

Departament ds. Sytuacji Zagrożeń i 
Bezpieczeństwa Państwa 
http://www.ct.gov/dph 
  

Centrum Epidemiologiczne (Center for 
Disease Control)  
http://emergency.cdc.gov/preparedness/ 
  

Osoby zainteresowane udzielaniem pomocy 
powinny skontaktować się z miejscowym wydziałem 
zdrowia. 

ZRÓB, CO DO CIEBIE 
NALEŻY! 

Phone: 860-509-8000 
www.ct.gov/dph 

410 Capitol Avenue 
Hartford, CT  06134-0308 



Na czym polega masowe 
wydawanie leków? 

Wydawanie 
masowe to 
sytuacja, w której 
lek podawany jest 
dużej liczbie osób 
jednocześnie, dla 
ochrony przed 
chorobą. W akcji 
masowego 
wydawania leku 

wydawane jest polecenie udania się gdzieś 
w pobliżu domu w celu odbioru leku. W 
niektórych przypadkach polecenie będzie 
dotyczyć tylko jednej osoby z rodziny, w 
innych przypadkach niezbędne może być 
przyprowadzenie całej rodziny. 

Informacje takie będą przekazane 
poprzez telewizję, radio lub gazety, wraz 
z terminem odbioru leków.   

Ważne jest, aby każdy z nas zrobił to, co 
do niego należy w ramach przygotowań: 

• Skontaktować się z miejscowym 
wydziałem zdrowia, aby dowiedzieć się, 
gdzie znajduje się pobliski punkt 
masowego wydawania leków. 

• Mieć takie informacje pod ręką, aby 
wiedzieć, gdzie udać się w sytuacji 
zagrożenia. 

• Mieć gotowy plan dla siebie i swojej 
rodziny postępowania w sytuacji 
zagrożenia. 

Czego oczekiwać w punkcie masowego wydawania leków? 

Punkt masowego wydawania leków to miejsce, 
gdzie leki wydawane są szybko dużej liczbie ludzi. 
Miejsca wydawania leków znane są również, jako „
punkty dystrybucji” lub POD.  W stanie 
Connecticut mamy ponad 70 miejsc masowego 
wydawania leków.   

W punkcie masowego 
wydawania leków konieczne 
może być stanie w kolejce, 
warto będzie więc włożyć 
wygodne obuwie i ubranie. 

Należy słuchać uważnie pracowników punktu, aby 
dowiedzieć się, co należy zrobić.   

Jeżeli komunikaty będą nakazywać przybycie 
samemu, trzeba mieć przy sobie informacje 
medyczne na temat rodziny.  Należy zapisać takie 
informacje wcześniej, aby były pod ręką.  Trzeba 
znać: 

• Alergie własne i członków rodziny; 

• Leki zażywane przez wszystkich członków 
rodziny;  

• Poważne choroby własne lub członków rodziny 
w przeszłości; i 

• Wiek i wagę dzieci. 

Po odebraniu leków i powrocie do domu należy 
słuchać lokalnych wiadomości, aby uzyskać 
informacje na temat stanu zagrożenia i ewentualnie 
innych wymaganych działań. 

Co dostanę w punkcie masowego 
wydawania leków? 

• Leki (pigułki, zastrzyki), które 
będą potrzebne. 

• Informacje na temat tych leków, 
na przykład ich skutki uboczne i 
sposoby zażywania. 

Gdzie jest najbliższy punkt wydawania 
leków? 

• Należy zadzwonić do miejscowego wydziału 
zdrowia, aby dowiedzieć się, gdzie jest 
pobliski punkt wydawania leków. 

• Punkty masowego wydawania leków nie będą 
umieszczane w szpitalach lub klinikach, mogą 
natomiast znajdować się w szkołach lub 
innych budynkach publicznych. 

• Z lokalnych wiadomości można dowiedzieć 
się, w jakich godzinach będą otwarte miejsca 
masowego wydawania leków. 

Co wziąć ze sobą do miejsca masowego 
wydawania leków? 

• Dowód tożsamości ze zdjęciem. 

• Informacje medyczne, takie jak wszelkie 
alergie, poważne choroby, jak również 
zażywane obecnie leki. 

• Wiek i wagę dzieci.  
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