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Радіаційне опромінення та забруднення 

Хоча загроза радіаційного інциденту зустрічається дуже рідко, належні запобіжні заходи, 
розуміння ризику та способів обмеження опромінення є важливими для журналістів, які 

працюють у зонах, де використовуються, зберігаються або використовувалися 
радіоактивні матеріали. 

 
 

Вплив і забруднення 
 
Якщо ви коли-небудь робили рентген як частину медичної 
процедури, ви зазнали впливу радіації, але не 
обов’язково були заражені. Щоб людина вважалася 
зараженою, радіоактивні матеріали повинні бути на тілі 
або в тілі людини. 
 
Зовнішнє забруднення відбувається, коли радіоактивний 
матеріал потрапляє на шкіру, волосся або одяг людини. 
 
Внутрішнє забруднення може виникнути при ковтанні або 
вдиханні радіоактивного матеріалу. Внутрішнє 
забруднення також може виникнути, коли радіоактивний 
матеріал потрапляє в організм через відкриту рану. 
(Source: CDC) 

Швидкі дії 
 
Швидко виходьте з найближчої зони. Зайдіть у 
найближчу безпечну будівлю або до місця, куди вас 
направили правоохоронні органи чи працівники 
охорони здоров’я. 
 
Зніміть зовнішній шар вашого одягу. Якщо на 
вашому одязі є радіоактивний матеріал, його подалі 
від вас зменшить зовнішнє забруднення та зменшить 
ризик внутрішнього забруднення. Це також скоротить 
час, протягом якого ви будете піддаватися радіації. 
 
Якщо можливо, помістіть одяг у поліетиленовий 
пакет або залиште його в недоступному місці, 
наприклад, у кутку кімнати. Тримайте людей подалі 
від нього, щоб зменшити вплив радіації. Тримайте 
порізи та садна прикритими під час роботи із 
забрудненими предметами, щоб уникнути 
потрапляння в них радіоактивного матеріалу. 
 
Вимийте відкриті частини тіла великою кількістю 
мила і теплої води, щоб видалити забруднення. Цей 
процес називається дезактивацією. Намагайтеся 
уникати поширення забруднення на частини тіла, які 
можуть бути незабрудненими, наприклад, ділянки, 
які були одягнені. 
 
Після того, як органи влади визначать, що відбулося 
внутрішнє зараження, ви можете приймати ліки, щоб 
зменшити радіоактивний матеріал у вашому тілі. 
 

Обмежте забруднення 
 
Оскільки радіацію неможливо побачити, понюхати, 
відчути чи спробувати на смак, люди на місці інциденту не 
будуть знати, чи були задіяні радіоактивні матеріали. 
Якщо ви підозрюєте, що заражені, ви можете вжити 
заходів, щоб обмежити зараження. 
 
Люди, забруднені зовні радіоактивними матеріалами, 
можуть забруднити інших людей або поверхні, до яких 
вони торкаються. Наприклад, люди, на одязі яких є 
радіоактивний пил, можуть поширювати радіоактивний 
пил, коли вони сидять на стільцях або обіймають інших 
людей. 
 
Внутрішньо заражені люди можуть піддавати людей, що 
знаходяться поблизу, радіації від радіоактивного 
матеріалу всередині їх тіла. Рідини організму (кров, піт, 
сеча) внутрішньо зараженої людини можуть містити 
радіоактивні речовини. (Source: CDC) 
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