SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZE
Postępowanie ludności w wypadku zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi
Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są
używane, składowane lub transportowane.
Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, w zakładach
przemysłowych, na głównych drogach i liniach kolejowych.
Alarmowanie
W przypadku alarmu ukryj się w najbliższym schronie. W razie jego braku, w takim miejscu, które
może cię zabezpieczyć przed skutkami uderzeń (wgłębienia terenowe, rowy, piwnice, przepusty,
tunele, itp.).
Materiały radioaktywne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów
promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym
większe jest zagrożenie. Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na
twoje ciało: odległość, osłona oraz czas.
Odległość – im większa odległość 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 gęstsze materiały pomiędzy tobą a źródłem
promieniowania – tym lepiej. Właśnie dlatego, w czasie wypadków radiologicznych, władze będą
zalecać pozostanie wewnątrz pomieszczeń. W niektórych przypadkach, ściany twojego domu będą
wystarczającym zabezpieczeniem.
Czas – w większości przypadków natężenie promieniowania szybko maleje. Ograniczenie czasu
przebywania w zasięgu promieniowania, zmniejszy wielkość pochłoniętej dawki promieniowania.
Po wystąpieniu przypadków radiologicznych, lokalne władze będą monitorować wszelkie
przypadki pojawienia się promieniowania i określać, kiedy minie zagrożenie.
Przed zagrożeniem radiacyjnym
Na wypadek katastrofy miej przygotowane następujące rzeczy:
 latarkę z zapasowymi bateriami,
 przenośne radio bateryjne z zapasowymi bateriami,
 apteczkę i podręcznik pierwszej pomocy,
 zapas żywności i wody,
 zapas worków do przechowywania żywności,
 otwieracz do konserw,
 solidne obuwie.
Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się w swoim domu.
Opracuj plan oraz sposoby powrotu do domu członków rodziny, jeżeli w czasie występowania
zagrożenia są rozdzieleni (np. dorośli w pracy, a dzieci w szkole).
Poproś rodzinę lub znajomych, zamieszkałych w innych miejscowościach aby służyli jako miejsce
kontaktu twojej rodziny. Upewnij się czy wszyscy członkowie twojej rodziny znają nazwisko, adres
i nr telefonu osoby kontaktowej.
Jeśli prowadzisz samodzielne gospodarstwo rolne, zastanów się nad zabezpieczeniem paszy
dla zwierząt hodowlanych, ujęć wody pitnej oraz pomieszczeń dla nich.

W czasie zagrożenia radiacyjnego
Zachowaj spokój:
 nie każdy wypadek, związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczej jest dla Ciebie
niebezpieczny,
 wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu (elektrowni atomowej) i może nie powodować
żadnych zagrożeń zewnętrznych.
Uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję krajową lub lokalną. Komunikaty określają
charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz jego zasięg i szybkość rozprzestrzeniania się – wykonaj
zalecenia wynikające z komunikatów:
 schowaj rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij.
Jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji wykonaj je niezwłocznie, według zaleceń władz
(służb ratowniczych):
 nasłuchuj w radiu telewizji komunikatów o drogach ewakuacji, tymczasowych schronach
i sposobach postępowania,

zabierz przygotowane do ewakuacji rzeczy,

pamiętaj o swoich sąsiadach, którzy mogą potrzebować pomocy przy małych dzieciach,
starszych lub niepełnosprawnych osobach,

niezabezpieczoną żywność dokładnie opłucz,

zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.
W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie powinny także być:
 odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worki plastikowe
na odpadki,
lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, środki dezynfekcyjne, zapasowe oświetlenie,
bateryjny odbiornik radiowy itp.,
 sprzęt gaśniczy (np. gaśnica, koc wiadro, piasek, łopata itp.),
 niezbędne przedmioty osobistego użytku.
Należy pamiętać o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie elektryczne
(bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i świece, paląc się zużywają dużo tlenu oraz
zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich używanie jest niewskazane.
Również nie wszystkie rodzaje gaśnic nadają się do użycia w ukryciach. Z tego względu do
gaszenia należy używać wody, koców gaśniczych, piasku, a jeżeli gaśnic – to pianowych lub
wodnych.
Po odwołaniu zagrożenia radiacyjnego




Opuścić ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażeniu 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 urząd sanitarny.
W przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież,
dokumenty
i produkty żywnościowe. Zabezpiecz mieszkanie.

