Wypadki radiologiczne
Wypadki radiologiczne -mogą zdarzyć się wszędzie tam gdzie, materiały radioaktywne są
używane, składowane lub transportowane. takie wypadki mogą wydarzyć się w elektrowniach
jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach
przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych.
WYPADKI RADIOLOGICZNE
są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziałania niektórych typów promieniowania
na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe
jest zagrożenie. Ludzie każdego dnia pochłaniają dawkę promieniowania ze słońca,
radioaktywnych pierwiastków w glebie i w skałach, urządzeń domowych, takich jak:
telewizory, kuchenki mikrofalowe oraz rentgenowskich urządzeń medycznych
i dentystycznych.

Promieniowanie nie jest wykrywalne przez wzrok, węch ani przez żaden inny organ zmysłu.
By zminimalizować skutki promieniowania musisz wiedzieć, że istnieją trzy czynniki, które
o tym decydują, a mianowicie:
Odległość- im jest większa pomiędzy Tobą, a źródłem promieniowania tym mniejszą dawkę
promieniowania otrzymasz w razie poważnych awarii jądrowych, władze prawdopodobnie
będą wzywać do ewakuacji, aby oddalić się od źródła promieniowania.
Osłona - podobnie jak odległość im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą
a źródłem promieniowania tym lepiej. Dlatego władze lokalne mogą doradzić Ci pozostanie w
domu, o ile wypadek nie wydarzył się w pobliskiej elektrowni atomowej. W wielu
przypadkach ściany Twojego domu są wystarczającą osłoną w celu zabezpieczenia Twojego
zdrowia.
Czas - większość zdarzeń radioaktywności stosunkowo szybko traci natężenie
promieniowania. Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu zagrożenia zmniejszy
pochłoniętą dawkę promieniowania. Po wystąpieniu zagrożeń radiologicznych, lokalne
władze będą monitorować wszystkie wypadki pojawienia się promieniowania i określać,
kiedy minie.
gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:
spłucz i zmień odzież oraz obuwie,
dokładnie umyj całe ciało, - włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i
szczelnie je zamknij,
postępuj zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze (służby ratownicze) do
czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

PO WYDARZENIU:
gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń
o skażenie poddaj siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym,
unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów i kóz,
dopóki nie będą zbadane przez lokalny przez terenową stację sanitarnoepidemiologiczną,
w przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież,
dokumenty i produkty żywnościowe. Zabezpiecz mieszkanie.

