دﺳﺗﮕﺎه ھﺳﺗﮫ ای ﺑداھﮫ
دﺳﺗﮕﺎه ھﺳﺗﮫ ای ﺑداھﮫ ) (INDﻧوﻋﯽ از ﺳﻼح اﺗﻣﯽ اﺳت.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ  INDﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﺷود ،ﭼﮭﺎر ﻧوع اﻧرژی از ﺧود ﺳﺎﺗﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد :ﯾﮏ ﻣوج اﻧﻔﺟﺎر،
ﻧور ﺷدﯾد ،ﮔرﻣﺎ و ﺗﺷﻌﺷﻊ .ﺑﻣﺑﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗﮭﺎی ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم روی ھﯾروﺷﻣﺎ در ژاﭘن اﻧداﺧﺗﮫ
ﺷد ،ﻧﻣوﻧﮫ ای از ﯾﮏ  INDاﺳت.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ  INDﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ ﺗوپ آﺗﺷﯾن ﺑزرگ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .ھر ﭼﯾزی در داﺧل
اﯾن ﺗوپ آﺗﺷﯾن ،ﺗﺟﺧﯾر ﺷده و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود .اﯾن ﺑﺎﻋث ﺷﮑل ﮔﯾری ﯾﮏ اﺑر ﻗﺎرﭼﯽ ﺷﮑل ﻣﯽ ﺷود.
ﻣواد ﻣوﺟود در اﺑر ﺳرد ﺷده و ﺑﮫ ﻣوادی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮔرد و ﻏﺑﺎر ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺎران
رادﯾواﮐﺗﯾو ﺑﮫ زﻣﯾن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺑﺎران رادﯾواﮐﺗﯾو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺑﺎد ﺣرﮐت ﮐرده و ﻣﺎﯾل ھﺎ آن
طرف ﺗر از ﻣﺣل اﻧﻔﺟﺎر ﺑر زﻣﯾن ﺑﻧﺷﯾﻧد .اﯾن ﺑﺎران رادﯾواﮐﺗﯾو اﺳت و ﻣﯽ ﺗواﻧد ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ
روﯾش ﻣﯽ ﺑﺎرد را آﻟوده ﮐﻧد.
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ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧطرھﺎی دﺳﺗﮕﺎه ھﺳﺗﮫ ای ﺑداھﮫ ﭼﯾﺳت؟
ﯾﮏ  INDﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﺗﺧرﯾب ﮔﺳﺗرده ،ﻣرگ و ﺟراﺣت ﺷده و ﺑر ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑزرﮔﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .اﻓراد ﻧزدﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﺑﺎ اﯾن
ﻣوارد ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد:
• ﺟراﺣت ﯾﺎ ﻣرگ )از ﻣوج اﻧﻔﺟﺎر(
• ﺳوﺧﺗﯽ ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﺷدﯾد )از ﮔرﻣﺎ و آﺗش(
• ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﯽ )از ﻧور ﺷدﯾد(
• ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺷﻌﺷﻊ ﮐﮫ از آن ﺑﮫ ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﭘرﺗوی ﯾﺎ  ARSﻧﯾز ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود )ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺷﻌﺷﻌﺎت اﺳت(
اﻓرادی ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ دورﺗری از اﻧﻔﺟﺎر ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ در ﻣﺳﯾر ﺑﺎران رادﯾواﮐﺗﯾو ﻗرار دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾن ﻣﺧﺎطرات ﺳﻼﻣﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد:
• ﺑﺎران رادﯾواﮐﺗﯾو روی ﺳطﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑدن ﯾﺎ ﻟﺑﺎس ھﺎ )آﻟودﮔﯽ ﺧﺎرﺟﯽ( ﯾﺎ در داﺧل ﺑدن )آﻟودﮔﯽ داﺧﻠﯽ(
• ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺷﻌﺷﻊ
• آﻟودﮔﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏذا و آب

ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧودم ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟

http://emergency.cdc.gov/radiation

ﮔوش ﺑزﻧﮓ ﺑﺎﺷﯾد در داﺧل ﺑﻣﺎﻧﯾد

داﺧل ﺷوﯾد

