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 مقدمه:

هسته ای راکتوری ممکن است ید رادیواکتیو منتشرشده، محیط زیست را آلوده کرده و        در حین یک رویداد   

اسالالتنشالالعا هوا، نوردا مواد ی ای  و آ   به تهدیدی برای سالالتمت معم ه بدش شالالود  در  نین و الالع و شالالرای   

آشالالعمیدِ   مومود در این محیط یع تمعپ سوسالالت  بع سالال وه آلودهه ایر ه این راه ورود از اهمیت بسالالیعر کم    

برنوردار اسالالتم ممکن اسالالت منهر به سرتوییری دان   و م   ید رادیواکتیو توسالالط یده تیرودید یردد  یده 

ستفعده م  رمواتیرودید از عنصر ید برای تولید هو  رداشت ید  کند و در این ورایند هیچ تفعوت  بین بهعی تیرودید ا

سعیدار برای این یده ومود ِدارد  از این رو سس از یک حعدثه هسالالالته ای راکتوری ، ایر ید               رادیواکتیو و ید 

 کند   م رادیواکتیو به هر طریق  وارد مریعا نوا شود، یده تیرودید آا را به همعا روش ید سعیدار م 

 یایر ید سعیدار از قبل یع در شالالالروو موامهه بع ید رادیواکتیو تهویو شالالالود، م   ید رادیواکتیو  بع اشالالالبعو یده 

ورک  ، مصالالالر  طیعبد  به   طور مؤثر سرتوییری دان   تیرودید کعهش م   تیرودید توسالالالط ید سعیدار متوق  و به     

ِ م راهبردی منعسب برای کعهش ن ر سیعمدهعی ِعم  و   نوراک  ید سعیدار ههمراه بع کنترش ی ا و آ  آشعمید 

یوی و رمؤثر بر ستمت  اوراد هنگعم آلودی  بع ید رادیواکتیو در ِظر یروته شده و در بسیعری از کشورهع   برِعمه     

 آمعدی  برای رویعروی  بع این شرایط ومود دارد 

روش مقعب ه بع این شالالرایط ارالال راری ِبوده و سالالعیر  بعید تومه شالالود که راهکعر اسالالتفعده از ید سعیدار به تنهعی    

 اقدامعت حفعظت  معِند سنعهگعه یع تخ یه و    بعید مد ِظر بعشد 

و ید  (I-131) 131ی ید بععث رهعسعزی حهیم و یسترده 1986ای  رِوبیل در سعش ی راکتور هستهحعدثه

-ردهکی اطرا  محل حعدثه زِدی  م ده شدهرادیواکتیو کوتعه اثر به محیط شد در اورادی که درکشورهعی آلو

، ِرخ بعالتری از سرطعا تیرودید مشعهده شده که این اووایش به سرتوییری دان   بع ید رادیواکتیو مرتبط اِد

 .بعشدم 

کودکعا و ِومواِعا، به دلیل طی  وسی   از عوامل ویویولوژیک  و روتعری، در مقعیسه بع بوریسعالا بیشتر 

ابتت به سرطعا تیرودید ِعش  از سرتوییری هستند  برن  از این موارد شعمل میواا برداشت بیشتر  درم رض ن ر

ی تیرودیدِ درحعش رشد در دوراا کودک  و دز م ب  بعالتر در واحدِ بعوت به دلیل ید رادیواکتیو توسط یده

ی متفعوت  هت به بوریسعالا تغ یعتوه، کودکعا نردسعش ِسبی تیرودید در کودکعا است  بهتربودا یدهکو ک

ی  رِوبیل، شیر یک  از منعبع اص   آلودی  دان    بع مواد رادیواکتیو بود که دارِد  به عنواا مثعش، سس از حعدثه

دسترس  به آا بتوعص ه محدود ِشد  از آِهع که کودکعا بیشتر از بوریسعالا تمعیل به مصر  شیر دارِد، این 

 .طور ِعمتنعسب تحت تأثیر قرار ییرِدا بهمسئ ه بععث شد کودکع
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در دوراا منین ، اووایش ابتت به سالالرطعا تیرودید را ِشالالعا داده اسالالت   131همچنین قرار یروتن در م رض ید    

کمبود ید در مم یت  که در م رض احتمعل  ید رادیو اکتیو قرار ییرِد بععث اووایش م   و اووایش ن ر ابتت   

ری تیرودید نواهد شد  این موروو در حوادث  رِوبیل و ووکوشیمع بسیعر حعدو اهمیت بود       به سرطعا و کم کع 

مم یت اوکراین د عر کمبود ید بودِد و آمعر ابتت به سالالرطعا در این یروه اووایش داشالالت ول  بع تومه به رژیم 

 ی ای  مردم ژاسن و عدم کمبود ید در این منعطق اِتظعر میرود این ن ر کمتر بعشد 

 
ستفعده از برِعمه  ب وک تیرودید بع ید   شعر ید رادیواکتیو، اولین    1سعیدار ا به عنواا اقدام حفعظت  ووری سس از اِت

ستمت مهعِ     1970و  1960هعی بعر در دهه سعزمعا  ستورال مل  2مورد بحث قرار یروت و در  هعی مربوط به د

 ای شره داده شد حوادث هستهسیشگیری از سیعمدهعی سرتوییری دان   در اثر بروز 

، بسالالالیعری از 2011ای در معرپ ی هسالالالتهسس از زمین لرزه بورگ و سالالالوِعم  شالالالرا ژاسن و مت عقبع وقوو حعدثه

هعی آمعدی  نود را مهددا مورد بررسالال  قرار دادِد  یک  از مورالالوععت نع  هع و اسالالترات یکشالالورهع برِعمه

به عنواا  بخشالال  از   ITB ی ووکوشالالیمع دایچ ، امرای برِعمهای ی ِیرویعه هسالالتهم ره شالالده در مورد حعدثه

 ی  حفعظت ووری بود  برِعمه

هعی م   در مهت آمعدی  برای حفظ سعزمعا ستمت مهعِ  وظیفه دارد به کشورهعی ع و در تقویت ظرویت     

 .ندمک کسرتوی ک -ای هعی هستهستمت عموم  و سعسخگوی  به هریوِه شرایط ار راری، از مم ه ووریت

 

 هدف:

ریوی مهت توزیع و تهویو دهندیعا ندمعت بهداشالالالت ، درمعِ  و برِعمههد  از تهیه این راهنمع،آمعدی  اراده

سعزی مقعدیر قعبل تومه    در حوادث   1ی تیرودیدید سعیدار، به منظور مسدود کردا یده  هسته ای که امکعا رهع

 ای ِظیر راکتورهع مقعدیر زیعدی ازحعدثه در تأسالالیسالالعت هسالالتهبعشالالد  سس از بروز ید رادیواکتیو ومود دارد، م 

ید آزاد م      رادیوایووتوپ ید          هعی مخت   از مم ه  بع  بعلقوه برای سرتوییری دان    نعبراین ن ر  ِد، ب شالالالو

این  تواا از سیعمدهعی   رادیواکتیو، در  نین حوادث  ومود دارد  بع اشالالالبعو کردا تیرودید توسالالالط ید سعیدار م        

 یشگیری کرد مخعطره س

  ای مصالالو هسالالته –ای مدیریت شالالرایط ارالال راری سرتوی به عنواا بخشالال  از طره م   یع من قه ITBی برِعمه 

ییری در مورد ِحوه، زمعا و مقدارتهویو هعی الزم را از قبل برای تصمیم بوده و مسئولین ستمت معم ه توصیه   

س    شند که این به م نعی این ا سعپ این راهنمع برِعمه هعی عم یعت  و امرای   ید سعیدار دریعوت کرده بع ت که بر ا

                                                 
(ITB)1 Iodine Thyroid Blocking 

2 World Health Organization 
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سئولین ذیربط و در همعهنگ  بع طره م   یع من قه      سط م شرایط و ب د حعدثه بعید تو ی ادر هر من قه بع تومه به 

 ای مصو   تبیین و امرای  یردد هسته –مدیریت شرایط ار راری سرتوی 

 

  ریزی و آمادگی:برنامه

 ITB    اقدام  محعوظت  اسالالت که وقط در حوادث هسالالته ای راکتورهعی و عش که در آِهع احتمعش آزاد شالالدا ید

سععت  عمع ریوی مشود  این برِعمه بخش  از برِعمه   هع تع یک روز سس از حعدثه؛ اِهعم م رادیواکتیو ومود دارد؛ 

معِند تخ یه، سنعه دادا، محدودیت در  ایهسالالته –هعی سرتوی در اقدامعت حفعظت ووری و سعسالالا اولیه به ووریت

 مصر  ی ا، شیر، آ  آشعمیدِ  آلوده و    است 

ی آمعدی  بع دقت مورد تأمل قرار ییرد که شالالالعمل          بعید در مرح ه    ITBمقررات و رالالالوابط مربوط به امرای  

سعی        شنع شد:  برِعمه توزیع ، زمعا تهویو، اِبعرش، سیش توزیع، توزیع و  عی مربوطه همکعامتحظعت  ذیل م  بع

 هعم هعی کعر و مهدکودکهبه عنواا مثعش مراکو بهداشت  درمعِ ، مدارپ، محل

سعِ    رِیعز  به تمهیدات  برای آموزش متخصصعا ستمت و کعرکنعا اورژاِس در زمینه اطتو    ITBامرای برِعمه  

 هعم را دارد  بدینده  کمپینیع سعزمعاو اووایش آیعه  عموم  هبه عنواا مثعش تهیه اعتمیه و   3در مورد مخعطره

 یردد م وییری  م   ITBترتیب از دادا اطتععت ییرموثق به مم یت آسیب دیده و استفعده ییرمهعز از 

سرتوی، کشالالالورهعی  که مرز مشالالالترک دارِد، بعید همعهنگ    -ای هعی هسالالالته  هنگعم آمعده شالالالدا برای ووریت   

را در ِظر بگیرِد این اقدامعت در ورآیند آمعدی  به عنواا بخش  از طره    ITBرویکردهعی م   برای استفعده از  

 مدیریت شرایط ار راری هسته ای و سرتوی استعِ   سیش بین  م  یردد 

 شود.های آمادگی محسوب میآموزش افراد قبل از توزیع ید پایدار، به عنوان بخشی از  برنامه

 

  

                                                 
3 ommunicationCRisk  
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 ی آمادگی:محورهای برنامه

 هعی بع ن ر آزاد سعزی ید رادیو اکتیواشنعسعی  کعِو -

ی  در م رض ن ر از ِظر مغراویعی  و سعیر آسیب س یری هع هاز مم ه شنعسعی   و م عل ه مم یت من قه -

 کمبود یدم

س یر و شنعسعی  مم یت حسعپ در محل نع ه ِظیر مدرسه، بیمعرستعا هعی آسیبشنعسعی  یروه -

 و       م

 ITBامرای برِعمه  برآورد دوز مورد ِیعز مهت -

 سعزی  و عرره دارو هعی  مهت ذنیرهشنعسعی   و انتصع  مکعا -

 آموزش  مدیراا  ستمت در زمینه اطتو رسعِ  ن ر -

 ریوی  الزم و آموزش مسئوالا برِعمه  مهت  توزیع ید سعیداربرِعمه -

هعی راهنمعی آموزش کعرشنعسعا و متخصصعا ستمتهسوشکعا و داروسعزاا و     م مهت تهویو و  -

 سوشک  الزم

 هع، بروشورهعی آموزش  و   مهع، رسعِهاووایش آیعه  عموم  از طریق آموزش مردم ه کمپین -

 

 توزیع :

تهربه ِشالالعا داده که توزیع ید سعیدار سیشالالگیراِه بین مم یت مهعور محل تأسالالیسالالعت، سیش از وقوو حعدثه و      

تر است  بنعبراین بعید طره سیشروته و معم   در طره م   یع   تر،کعربردی و عم  بخشدرشرایط ععدی، اطمینعا 

سته     من قه ر راری ه شرایط ا صو        –ای ای مدیریت  ستمت عموم  در این ن صو ، برای حفظ  سرتوی م

ی ی تمدید، ِحوهبین  شالالود  این طره بعید شالالعمل اطتععت  از ت داد، محل، حهم توزیع، وهرسالالت، ِحوه  سیش

عا حعصل ِمود  شود، بعید اطمین توزیع بعشد   نعِچه توزیع سیشگیراِه ید سعیدار اِهعم  م    توزیع و سرسنل مسئوش  

سته به مقیعپ حعدثه و ت داد اوراد درییر    کنندهکه اطتععت اوراد دریعوت ست  البته ب ی ید سعیدار ثبت یردیده ا

 ، سالالن، منس و یع بع مودیعت تواِد وقط شالالعمل اطتععت عموم  مثل دز دریعوتدر آا، اطتععت ثبت شالالده م 

بیشالالتر ِظیر ِعم، تعریا تولد، دز روزاِه، کل و       بعشالالد  در هر دو حعلت، الزم اسالالت اطتععت مربوط به اثرات 

 آوری و مستند شود معِب  ممع
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 ی  مجاورت تأسیساتمحدوده: 

دسالالالترپ بودا موثر ید ومود دارد، الزم اسالالالت از در  ITB از آِهع که تنهع زمعا محدودی برای امرای   

 سعیدار اطمینعا  حعصل ِمود  هقعب یت دسترس  در زمعا طتد م 

حدوده   ته     در م هعی هسالالال هعور راکتور نعِواده          ی م یدار در  سع ید  ید از سیش توزیع  بع به همراه    ای،  هع،  

د ی  ییری و مصالالالر هعی الزم  برای امرای سالالالعیر اموای برِعمه اقدامعت حفعظت  ِظیر تخ یه، سنعه         آموزش

ه از هعی  وراهم شالود ک ی  ید سعیدار در مکعاسعیدار، در ِظر یروته شالود  همچنین بعید مقدمعت  برای ذنیره 

 قبل توسط مسئولین مدیریت بحراا سرتوی من قه  مشخص یردیده است 

نه  یدار از      بعزه  بهی سع ید   تع      24ی زمعِ   مصالالالر   ید رادیواکتیو        2سالالالععت قبل،  بع   سالالالععت ب د از موامهه 

س یر ِیست   سععت از موامهه، تومیه  8ب د از سپری شدا     ITBالزم به ذکر است که امرای   م 1بعشدهشکل   م 

کن است به ع ت طوالِ  شدا ِیمه عمر بیولوژیک ید رادیواکتیو در سععت از موامهه، مم 24ب د از  ITBشروو 

 تیرودید بیش از وعیده ررر داشته بعشد 
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هعی مشالالخص برای مصالالر  ید سعیدار در مهت اووایش  آیعه  عموم   در انتیعر مردم قرار دسالالتورال مل

 ییرد 

 سعیش منظم  ورآیندهعی  توزیع مد ِظر قرار ییرد 

 

 محدوده ی دورتر از تأسیسات: 

سعیدار  دارد  ایر توزیع ید ییری ومودهعی  دورتر از تأسیسعت، احتمعالً زمعا بیشتری برای تصمیم    در محل

هعی راهبردی که  از قبل مشالالالخص س یر ِبعشالالالد، بعید ذنعیر ید سعیدار در محلهع امکعااز قبل برای نعِواده

شت    نعِهشده، معِند   شت و مراکو بهدا ستعا  هعی بهدا ستگعه هع، دارونعِهدرمعِ ، مدارپ، بیمعر هعی هع، ای

 ذنیره شود هعی س یس و مراکو مدیریت بحراا ِشعِ ، ایستگعهآتش

  بخش بعشدسعزی یسترده در وواصل قعبل تومه  از محل حعدثه احتمعل ، ممکن است اطمینعاذنیره

  ITB هعی راهبردی مد ِظر قرار ییرِد، تع تأنیر در امرایسعزی استعِدارد بعید در محلهعی ذنیرهبرِعمه و روش

هسته   سععت ابتدای  رنداد  8 تعمکعا حداالسععت اوش و   24 ور  ید در  تعتتش بر آا بعشد   وبه حداقل برسد 

 یردد  صر م ای-

وته هعی احتمعل  به کعر یرتری در انتیعر کعرکنعا سوشالالک   قرار ییرد  تع در مشالالعوره اطتععت دقیقالزم اسالالت 

سعزاا؛ که  ید سعیدار را توزیع م         شک م به عنواا مثعش، دارو ستورال مل ید سعیدار برای یروه سو نند؛ کشوِد ه د

نعسب از  ید سعیدار را شره دهند  همچنین الزم   بعید بتواِند به سؤاالت مردم سعسا داده، هد ،  وواید و استفعده م   

 است همواره  یوشود شود که ید سعیدار ِبعید به عنواا سعدزهر  سرتوییری بین مردم  در ِظریروته شود 

 

 مصرف ید پایدار:

شبعو تیرویید بع ید سعیدار در کوتعهترین زمعا ممکن   شبعو تیرویید به می     ا سرعت ا ست   ص   ترین درمعا ا واا ا

شده          صیه  شد حفعظت بهتری ایهعد م  کند  میواا تو شتربع ستگ  دارد، هر ه میواا ید بی می    100دریعوت ید ب

سیم ه      شکل یدید ستع صورت نوراک ، به  شکل       130یرم ید ترمیحع به  سیم تنهع  شد  یدید ستع می   یرمم م  بع

م برای اشبعو تیرودید به تعیید رسیده است ، و ِیعز به    FDAتوسط سعزمعا ی ا و داروی آمریکع ه  دارو م  بعشد که  

قبل یع بتوعصالال ه ب د از دریعوت ید رادیواکتیو مصالالر  شالالود، بیشالالترین تعثیر را   KIِسالالخه ِدارد  درصالالورت  که  

 سبب اِسداد یع کعهش تهمع ید رادیواکتیو در تیرودید م  شود   KIنواهد داشت  
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 یرم  در دسترپ است  می   130ید  سعیدار، به شکل داروی   قر  بع دوز 

 

 شود که به دلیل ووایدبه مقعمعت م   توصیه م ITB   و حداقل ن رات ِعش  از عوارض معِب
  بعشد آا، نرید داوط بعِه قر  ید توسط عموم مردم مهعز 

ی امبعری طوالِ  مدت هبیش از در ای ب موارد یک بعر مصر  ید سعیدار کعو  است، مگر در موارد موامهه   

ی مکرر، عدم امکعا تخ یه من قه یع  مصر  امتنع  ِعس یر ی ا و آ  آشعمیدِ  آلوده که سععتم،  موامهه 24

 نواهد بود در این صورت ِیعز به تکرار دوز سیشگیراِه قر  ید 

مکرر دریعوت کنند و در این صورت  ITB سعشم ِبعید 60ِوزاداا ، زِعا بعردار و زِعا  شیرده و اوراد مسن هبیش از 

  اولویت بع استفعده از سعیر روش هعی حفعظت  از قبیل سنعه ییری، تخ یه و کنترش رژیم ی ای  م  بعشد 

 

 هعی تهویو به ترتیب:اولویت

  ِوزاداا  و کودکعا  1

 هعی شیردههعی بعردار و نعِمنعِم  2

 سعش 40اوراد زیر   3

 سعش 60اوراد بعالی   4

ن ر ابتت به سرطعا تیرودید به دِبعش ید رادیواکتیو به ِهعیت سعیین و حت  ممکن سعش   40تومه: در اوراد بعالی 

است صفر بعشد  بع اووایش سن همعِگوِه که شیوو بیمعری هعی تیرودید اووایش م  یعبد، ن ر بروز عوارض معِب  

ود مگر دز ِم  شود ش به دِبعش مصر  ید سعیدار زیعد م  شود  در این یروه تهویو سیشگیراِه ید سعیدار توصیه

دریعوت  تیرودید به دِبعش تنفس ید رادیواکتیو آا قدر زیعد بعشد که ن ر کعهش عم کرد تیرودید را به دِبعش داشته 

 بعشد 
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 میواا دریعوت  ترکیبعت ید سعیدار در مدوش زیر آمده است 
 

 130تعداد قرص 

 ميلي گرمي

ميزان مصرف يديدپتاسيم به 

 ميلي گرم

 گروه سني

 سال و بزرگساالن 12بيش از  130 یک

 سال 12تا  3 65 نصف

 سال 3ماه تا  1 32 یک چهارم

 ماه 1كمتر از  32 یک هشتم

 جدول دریافت ترکیبات ید پایدار در گروه های سنی

 

 مصرف یدید پتاسیم در كودكان:  

شد این            سن سعیین تر بع ست و هر ه  سعالا ا شتر از بوری سرطعا در موامهه بع ید رادیواکتیو در کودکعا بی ن ر 

سیم حفعظت کودکعا در اولویت قرار دارد            صر  قر  یدید ستع شرایط اعتم م ست  درِتیهه در  شتر ا ن ر بی

س       شده در مدوش برای تمعم کودکعا الوام  ا صیه  سیم بع مقدار تو ستثنعء آا در کودکعِ  ا یدید ستع ست  ت  تنهع ا

  در سیشگفت آمده است مکه منع مصر  م  ق دارِد ه 

سن  در طوش          ست در این یروه  شود  بهتر ا صر   سیم م در ِوزاداا کمتر از یک معه وقط بعید یک بعر یدید ستع

    یری شوِد اِدازه ییک هفته ب د از مصر  قر  یدید ستعسیم بع مشورت متخصص اطفعش هورموا هعی تیرودید 

 مصرف یدید پتاسیم در خانم های باردار:  

در حعم گ  یده تیرودید از ِظر سونت و سعز و علتر است و مقدار م   یدید ستعسیم در مقعیسه بع اورادییرحعم ه     

ست  یده تیرودید منین ِیو م  تواِد بع عبور ید رادیواکتیو از مفت تحت تعبش قرار ییرد  البت    شتر ا ید سعیدار  هبی

مصالالر  شالالده توسالالط معدر ِیو از مفت عبورکرده و بععث حفعظت آا م  شالالود  در هنگعم اعتم مصالالر  قر  

یدید ستعسیم، این یروه ِیو همعِند سعیر بوریسعالا بعید این قر  را مصر  ِمعیند  بع این اقدام هم تیرودید معدر      

م  یردد  سس از شرایط حعدثه بعیست  مصر  قر      و هم تیرودید منین از اثرات مخر  ید رادیواکتیو محفوظ

به اطتو سوشک م علج برای ثبت در سروِده سوشک  برسد، تع سس از زایمعا در صورت ررورت    بعردار در نعِم 

 ند   بعید تنهع یک ِوبت از قر  یدید ستعسیم را دریعوت ِمعی بعردار بررس  تیرودید منین صورت ییرد  نعِم هعی
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 :  های شیرده مصرف در خانم

سعیر بوریسعالا است  میواا ترشح  یدید ستعسیم در           در این یروه از نعِم هع مصر  قر  یدید ستعسیم همعِند 

شیرنوار در م رض ید        شیرنوار یردد  بنعبراین  ست که بععث حفعظت یده تیرودید کودک  شیر به اِدازه ای ِی

عسالالیم دریعوت کند  در این شالالرایط شالالیرده  م  تواِد  رادیواکتیو بعید مدایعِه و براسالالعپ مدوش قر  یدید ست

شیرده و ِوزاداا ب ور م موش یک ِوبت دارو دریعوت م      ص  ادامه یعبد  نعِم هعی  بدوا محدودیت و تغییر نع

 ِمعیند مگر توسط یروه درمعِ  به صورت دیگری توصیه شود   

 

 عوارض جانبی احتمالی ید پایدار:

 در صورت بروز شعمل موارد زیر است  :بروز عوارض  ِعدر است، امع 

 کعری ی رای تیرودید کم

 عده شود می تیرودید استفهعی آلرژیک هدر صورت حسعسیت به ید، از سرک رات ستعسیم برای اشبعو یدهواکنش

 التهع  یده بواق 

 

 موارد عدم مصرف:

 د ِظر بعشد:هر  ند موارد عدم مصر  ید سعیدار بسیعر ِعدر است ول  موارد زیر بعید م

 حسعیت تعیید شده به ید -

 درمعتیت هرست  ورم -

 کعهش کمپ معا نوابع   میوتوِ  معدرزادی و واسکولیت -
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 نکات و مالحظات:

، ی کعرکنعا، کعرآموزاا، سیمعِکعرااای مربوط به ک یههعی  هسته ی مصر   ید سعیدار در ووریت برِعمه -

ِمعیند و همچنین عموم مردم در   ی سالالالعیت و علیت م     بعزدیدکنندیعا و تمعم  اورادی که در محدوده        

 م رض ن ر م  بعشد  

بل از اسالالالتقرار درمن قه ن ر و  قرار یروتن در            - هعت و  م  ق مداد و ِ مدادی ه اورژاِس و ا کعرکنعا ا

 ی ید سعیدار را دریعوت کنند م رض ید رادیواکتیو، بعید دز سیشگیراِه

  آا ی تهویو ید سعیدار یع توقسوشالالک  بررسالال  و ِیعز به ادامهورالال یت مومود بعید دقیقعً توسالالط تیم   -

ر یت نروج از طره تهویو،      شرایط، و سب بع آا  ارزیعب ، و به ورمعِده  حعدثه یوارش یردد، تع متنع

 ارزیعب  و اعتم شود 

 الزم است تمعم  اقدامعت در دوتر اقدامعت روزاِه بع مشخصعت کعمل  ثبت یردِد   -

 ِعی  هعی زیر را ِدارد:  یدید ستعسیم توا -

  ِم  تواِد برع یه سعیر مواد رادیواکتیو ازمم ه سویم رادیواکتیو محعوظت ایهعد کند و به عنواا

 ردسرتو عموم  عمل ِم  کند   

      ِم  تواِد برع یه سرتوییری نعرم  مثل سرتوزای  حعصل از رسوبعت بر روی زمین، س وه یع

 ی ا محعوظت ایهعد کند   

  د رادیواکتیو در تیرودید م وییری م  کند  ول  ِم  تواِد از ورود ید رادیواکتیو به      از تهمع ی

 بدا ممعِ ت کند   

     ِم  تواِد آسیب هعی ایهعد شده در  یده تیرودید ب د از تعثیر ید رادیواکتیو را بریرداِد 

    امکعا محعوظت بعوت هعی دیگر بدا را ِدارد 
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