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1 الیھ بیرونی لباس ھایتان را در آورید
در آوردن الیھ بیرونی لباس ھایتان می 

تواند تا %90 مواد رادیواکتیو را دور کند.

لباس ھا را در کیسھ پالستیکی یا 
ظرف دیگری کھ می توانید در 

آن را ببندید، قرار دھید.

در حین در آوردن لباس ھایتان 
خیلی دقت کنید تا از مواجھھ با گرد 

و غبار رادیواکتیو پیشگیری کنید.

کیسھ را در جایی دور 
از دسترس قرار دھید، 

کھ دور از دیگر افراد و 
حیوانات خانگی باشد.

2 خود را خوب بشویید
اگر می توانید دوش بگیرید:

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.

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

وارد بدن نشوند.

اگر نمی 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.

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.

3 لباس ھای تمیز بپوشید
اگر لباس ھای تمیز دارید:

پوشیدن لباس ھایی کھ در گنجھ یا 
کشو و دور از مواد رادیواکتیو 

ھستند، ایمن است.

الیھ بیرونی لباس ھای خود را در 
آورید، آنھا را تکان داده یا برس 

بزنید و دوباره آنھا را 
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.

4 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.

برای دریافت اطالعات جدیدتر از سوی مقامات بھداشت عمومی گوش بھ زنگ باشید

با استفاده از یک 
سینک و شیر آب، 

دست ھا، صورت و 
بخش ھایی از بدن 
تان کھ پوشیده نبوده 

اند را بشویید.




