آﻟودﮔﯽ زداﯾﯽ ﺑرای ﺧودﺗﺎن و
دﯾﮕران
ﻻﯾﮫ ﺑﯾروﻧﯽ ﻟﺑﺎس ھﺎﯾﺗﺎن را در آورﯾد

ﻟﺑﺎس ھﺎ را در ﮐﯾﺳﮫ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﯾﺎ
ظرف دﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در
آن را ﺑﺑﻧدﯾد ،ﻗرار دھﯾد.

در آوردن ﻻﯾﮫ ﺑﯾروﻧﯽ ﻟﺑﺎس ھﺎﯾﺗﺎن ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺗﺎ  90%ﻣواد رادﯾواﮐﺗﯾو را دور ﮐﻧد.

ﮐﯾﺳﮫ را در ﺟﺎﯾﯽ دور
از دﺳﺗرس ﻗرار دھﯾد،
ﮐﮫ دور از دﯾﮕر اﻓراد و
ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷد.

در ﺣﯾن در آوردن ﻟﺑﺎس ھﺎﯾﺗﺎن
ﺧﯾﻠﯽ دﻗت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﮔرد
و ﻏﺑﺎر رادﯾواﮐﺗﯾو ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐﻧﯾد.

ﺧود را ﺧوب ﺑﺷوﯾﯾد 2

اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دوش ﺑﮕﯾرﯾد:

اﮔر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد دوش ﺑﮕﯾرﯾد:

ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﻧﮏ و ﺷﯾر آب،
دﺳت ھﺎ ،ﺻورت و ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از
ﺑدن ﺗﺎن ﮐﮫ ﭘوﺷﯾده ﻧﺑوده اﻧد را
ﺑﺷوﯾﯾد .از ﺻﺎﺑون و ﻣﻘﺎدﯾر زﯾﺎدی
آب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

از ﺻﺎﺑون و ﺷﺎﻣﭘو اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
از ﻧرم ﮐﻧﻧده اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد زﯾرا
ﻣوﺟب ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣواد رادﯾواﮐﺗﯾو
ﺑﮫ ﻣوی ﺳرﺗﺎن ﺑﭼﺳﺑد.
از ﺳوزاﻧدن ﺑﺎ آب ﮔرم،
اﺳﮑراب ﯾﺎ ﺧراش دادن
ﭘوﺳت ﻣﻣﺎﻧﻌت ﮐﻧﯾد.

اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺳﯾﻧﮏ و ﺷﯾر آب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد:
از دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب ،ﭘﺎرﭼﮫ ﺗﻣﯾز
ﻣرطوب ﯾﺎ ﺣوﻟﮫ ﮐﺎﻏذی ﻣرطوب
ﺑرای ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از
ﺑدن ﺗﺎن ﮐﮫ ﭘوﺷﯾده ﻧﺑوده اﻧد را
ﺑﺷوﯾﯾد .ﺑﮫ دﺳت ھﺎ و ﺻورت ﺗﺎن
ﺗوﺟﮫ وﯾژه ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد ،ﭘﻠﮏ
ھﺎ ،ﻣژه ھﺎ و ﮔوش ھﺎی
ﺧود را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﻣرطوب،
ﭘﺎرﭼﮫ ﺗﻣﯾز ﻣرطوب ﯾﺎ
دﺳﺗﻣﺎل ﺣوﻟﮫ ای ﻣرطوب
ﭘﺎک ﮐﻧﯾد.

در ﺣﯾن ﺷﺳﺗﺷو ﺑرﯾدﮔﯽ ھﺎ و
ﺧراش ھﺎ را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﻣواد
رادﯾو اﮐﺗﯾو از زﺧم ھﺎی ﺑﺎز
وارد ﺑدن ﻧﺷوﻧد.

ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺗﻣﯾز ﺑﭘوﺷﯾد
اﮔر ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺗﻣﯾز ﻧدارﯾد:
دوﺑﺎره دﺳت
ھﺎ ،ﺻورت و
ﺑﺧﺷﯽ از
ﭘوﺳت ﮐﮫ
ﭘوﺷﯾده ﻧﺷده را
در ﯾﮏ ﺳﯾﻧﮏ
ﯾﺎ ﺷﯾر آب
ﺑﺷوﯾﯾد.
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ
ﺳﯾﻧﮏ و ﺷﯾر آب،
دﺳت ھﺎ ،ﺻورت و
ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺑدن
ﺗﺎن ﮐﮫ ﭘوﺷﯾده ﻧﺑوده
اﻧد را ﺑﺷوﯾﯾد.
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اﮔر ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺗﻣﯾز دارﯾد:

ﻻﯾﮫ ﺑﯾروﻧﯽ ﻟﺑﺎس ھﺎی ﺧود را در
آورﯾد ،آﻧﮭﺎ را ﺗﮑﺎن داده ﯾﺎ ﺑرس
ﺑزﻧﯾد و دوﺑﺎره آﻧﮭﺎ را
ﺑﭘوﺷﯾد.

ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮔﻧﺟﮫ ﯾﺎ
ﮐﺷو و دور از ﻣواد رادﯾواﮐﺗﯾو
ھﺳﺗﻧد ،اﯾﻣن اﺳت.

ﮐﻣﮏ ﺑﮫ دﯾﮕران و ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
دﺳﺗﮑش ﺿد آب و ﻣﺎﺳﮏ
ﺑﭘوﺷﯾد.
در ﺣﯾن ﺷﺳﺗﺷو ﺑرﯾدﮔﯽ ھﺎ و ﺧراش
ھﺎ را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﻣواد رادﯾواﮐﺗﯾو از
زﺧم دور ﺷوﻧد.

http://emergency.cdc.gov/radiation
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ﺑرای درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﺟدﯾدﺗر از ﺳوی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮔوش ﺑﮫ زﻧﮓ ﺑﺎﺷﯾد
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