Радиоактивността е свойство на веществата да пропускат вредни (радиоактивни) лъчи, за които
човешкото тяло няма сетива. Откриването им става чрез специални апарати.
Уреди, създаващи йонизиращи лъчения са ренгеновите апарати, които след изключване на
захранващото напрежение прекратяват излъчването. Използват се в промишлеността, медицината и
научните изследвания. Радиоактивни материали и радиоактивни източници се използват в
промишлеността, медицината, изследователската и учебната дейност и др.
При радиационна обстановка хората може да получат
облъчване от радиоактивното замърсяване: външно при
престояване в замърсен район и вътрешно – чрез вдишване на
радиоактивен въздух, както и чрез хранителни продукти и вода.
Радиоактивно замърсяване се нарича трайното
замърсяване с радиоактивни частици. Опасност от
радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие
на аварии в атомни електроцентрали (АЕЦ), ядрен взрив,
трансграничен пренос или при нарушаване мерките за
безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения.
Особено застрашена е 30-километровата зона около АЕЦ.
Затова въпросите, свързани със сигурността на
атомните електроцентрали, имат първостепенно значение
за всички страни.
За всеки конкретен район нормалният радиационен фон се
обуславя от космическото излъчване и от други природни фактори.
За територията на България нормалният радиационен фон е
0,08 до 0,4 микросиверта в час.

Вероятността за възникване на авария в атомна
електроцентрала е сведена до възможния минимум.
Това се отнася както за нашата атомна електроцентрала
„Козлодуй”, така и за АЕЦ в другите страни.
В подкрепа на сигурността, живота и здравето на хората
е предвидена организация за реагиране в случай на авария.
Разработени са аварийни планове и разчети, предвидени
са средства за индивидуална и колективна защита.
Организацията на работа в случай на авария в АЕЦ,
с цел защита на населението, околната среда
и националното стопанство, се базира на нормативни актове,
препоръки на Международната агенция по атомна енергия /МААЕ/,
на Националния авариен план, регионалните аварийни планове и на Аварийния план на АЕЦ.
Извършва се непрекъснат радиационен контрол и се
предприемат изключително строги превантивни мерки за
недопускане на аварийна опасност.
Осъществява се обмен на информация чрез
Международната агенция по атомна енергия /МААЕ/ към
ООН. Подписани са двустранни спогодби между съседните
страни за уведомяване и оказване на помощ.

При възникване на радиационна авария населението се уведомява незабавно. Сигналът
се подава чрез локална сиренна система на АЕЦ „Козлодуй”, сиренна система в 30километровата зона на аварията, сиренна система на Министерството на вътрешните работи.
Населението се информира чрез: Българското национално радио, Българската
национална телевизия, местни радио и телевизионни канали и други средства за масова
информация.
Сигналът при радиоактивно замърсяване се подава със сиренен вой в продължение на
три минути. Дублира са с чести удари по звучащи предмети.
„ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!”
„РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ”
„РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ”
„РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ”

Текстът се предава няколкократно, след което
Министерството на вътрешните работи дава конкретни
указания за поведение на населението, които задължително
се спазват от всички граждани.

Поведение на населението в 30 - километровата зона на АЕЦ,
в първите часове след аварията
Изпълняват се всички указания на Министерството на вътрешните работи,
Министерството на здравеопазването и други компетентни органи.
 Ако се намирате у дома:
- При получаване на сигнал за радиоактивно замърсяване запазете
спокойствие и следете информациите по електронните медии!
- Ако имате в дома си помещение, подходящо за укритие,
незабавно го заемете, а при липса уплътнете вратите и прозорците.
- Не излизайте навън! Ако излизането Ви е крайно наложително,
използвайте противогаз с филтър за радиоактивен йод,
противопрахова маска, памучно марлена превръзка,
навлажнена от няколко слоя мокра кърпа, памучен плат и др.
Плътно закопчейте връхното си облекло.
- След престой на открито, при влизане в жилището
трябва да събуете обувките и да свалите връхните си дрехи.
Поставете ги в полиетиленови пликове извън помещението,
което се обитава.

Поведение на населението в 30 - километровата зона на АЕЦ,
в първите часове след аварията
Ако се намирате у дома:
- Имайте готовност да бъдете евакуирани,
за целта следете подаването на съответния сигнал и указанията
на компетентните органи.
- Поставете в полиетиленови пликове документи за самоличност,
пари, лекарства, комплект връхни дрехи, храна за две-три денонощия,
бутилирана питейна вода.
- Спазвайте стриктно установения ред и организация
за евакуация!
- Йодна профилактика за предотвратяване на последствията
на радиоактивен йод в щитовидната жлеза, се извърщва само
по препоръка на Министерството на здравеопазването.
Не се вземат йодни таблетки по собствена преценка!
- Спазвайте правилата за лична хигиена! Отстраняването на
радиоактивното вещество от кожата се постига чрез обилно
няколкократно измиване с вода и миещи препарати.
- Консумирайте само трайни и консервирани продукти!


Поведение на населението в 30 - километровата зона
на АЕЦ, в първите часове след аварията
При получаване на сигнал за евакуация:
- Изключете електрическата, газовата и водопроводната
мрежа и загасете печките!
- Затворете вратите и прозорците, и спуснете
пердетата, вземете със себе си най-необходимото.
- Не вземайте домашни животни, оставете в
помещенията вода и храна за 2-3 дни. Ако е необходимо
животните ще бъдат евакуирани допълнително от
съответните органи.
- В пунктовете, на границата на 30-километровата
зона, ще получите указания за мястото и процедурата по
настаняването ви.
- Информирайте близките си за мястото, където
се намирате!


Поведение на населението в 30 - километровата зона
на АЕЦ, в първите часове след аварията
 Ако се намирате в училище:
- Запазете самообладание и изпълнявайте разпорежданията
на учителите и директорите, съгласно училищния план за
действие при радиоактивно замърсяване.
- Слизайте организирано, без паника, спазвайки знаците
към училищното укритие и заемете местата си.
- При невъзможен достъп до укритие, да се уплътнят
вратите и прозорците на класните стаи от проникване на
радоиактивно замърсен въздух и прах.
- Информирайте близките си за вашето
местонахождение.
 Ако сте извън дома:
- Ако сте навън, възможно най-бързо влезте в затворено
помещение или най-близкото укритие.
- Ако сте в транспортно средство напуснете по-най бързия
начин зоната на радиоактивно замърсяване.
- Изпълнявайте указанията на компетентните органи!
- Информирайте близките си за вашето местонахождение.

 При

получаване на сигнал за радиоактивно замърсяване запазете
спокойствие и следете информациите по електронните медии!
 Информирайте близките си за вашето местонахождение!
Спазвайте лична хигиена:
- Измивайте ръцете си старателно, особено преди хранене,
къпете се всекидневно. Изпирайте често дрехите и
спалното бельо, не сушете на открито. Дишайте през носа,
а при излизане - през маска или навлажнена кърпа.
- При влизане в жилището трябва да събуете обувките и
да свалите връхните дрехи, съхранявайте ги отделно.


Не допускайте замърсяване на жилището си:
- Почиствайте ежедневно дома си с влажна кърпа,
не метете и не тупайте.
- Проветрявайте само при тихо време и то чрез прозорец,
на който сте поставили в 3-4 пласта тензух или друго парче плат.




Следете указанията на компетентните органи:
- Децата трябва да останат в домовете си до изясняване на обстановката!
- Съхранявайте хранителните продукти в плътно затворени съдове и

спазвайте конкретните мерки за кулинарната им обработка.

- Консумирайте само трайни и консервирани продукти,
минерална или проверена за замърсители вода!
- Да не се консумират пресни плодове и зеленчуци.
- Препоръчва се пиене на сухо мляко.
- Не метете дворовете и пред домовете си!
- Оросявайте със струя вода тревните площи и
обливайте пътеките около домовете си.
- Необходимо е често да се мият улиците и тротоарите.
- Не предприемайте излети и разходки сред природата!

- Ограничете пътуванията, особено по черни и прашни пътища.
- Не сядайте на тревата и другите зелени площи!
- Не извеждайте домашните животни!
- Не се къпете в открити водоеми!

Радиоактивните източници, използвани в медицината, научните
лаборатории и промишлените предприятия, се обозначават от
производителя им с опознавателни знаци за радиоактивност и са
признати от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и
Международната организация по стандартизация (ISO).

За съхранение и превоз на радиоактивни вещества и източници
се използват специално конструирани контейнери. Те се изработват
от олово, естествен уран и са в кожух от стомана,
във вътрешността им, чрез система за затваряне, е поставено
радиоактивното вещество или радиоактивният източник.

Наличие на радиоактивни вещества и източници в тях е
възможно да се установи само със специална апаратура.
Радиоактивните източници могат да бъдат притежавани
от хора, които не познават тяхната природа и опасността,
която крият.
При боравене с тях те могат да бъдат
разрушени и да причинят радиоактивно замърсяване.

Правила за поведение при откриване на радиоактивен източник:
- При откриване на радиоактивен източник
(разпознат по знаците за радиоактивност) да не се
докосва, отваря, премества или нарушава целостта му!
- Незабавно да се подаде сигнал на телефон 112 или
най-близкото полицейско управление!
- Учениците трябва да потърсят съдействие от
училищното ръководство.
- Да не се пипат или вземат предмети от мястото
около открития източник.
- Опасната зона да се напусне бързо, без паника на
възможно по-отдалечено място.
- Да се ограничи достъпът
в зоната, като се поставят
сигнални ленти или се
огради с подръчни материали,
клони и др.
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