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பாதுகாப்புக்குத்  

தயாரிப்புத் மதரவப்படுகிறது. 
 

அணு விபத்து ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள்  அதிகம் இல்லாத நிரலயில், 

உங்கரையும் உங்கள் குடும்பத்தினரரயும் பாதுகாப்பாக ரவத்திருக்க ஒரு 

தபாட்டாசியம் அமயாரடட்டு (KI) மாத்திரர என்பது ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். 

அதிகூடிய தயார் நிரலயில் இருப்பது என்று எதுவுமம இல்ரல. 

ப ொட்டொசியம் அயயொடடட்டு (KI) என்றொல் என்ன? 

KI (தபாட்டாசியம் அமயாரடட்டுக்கான  இரசாயனப் தபயர்) இது ஒரு நிரலயான 

(கதிரியக்கம் அற்ற ) அமயாடின் உப்பாகும்.  ரதராய்டு சுரப்பியானது சரியாக 

தசயற்படுவதற்கு இது சிறிய அைவில் மதரவப்படும் அத்தியாவசியமான ஒரு 

ஊட்டச்சத்தாகும்.  KI குைிரச வடிவத்தில் கிரடக்கின்றது. மற்றும் இதரன 

எைிதில் விழுங்கலாம். 

 

 

நொன் ஏன் இதடன இப்ய ொது  கிடடக்கப் ப றுகின்யறன்? 

கனடிய அணுசக்திப் பாதுகாப்பு ஆரையம் (The Canadian Nuclear Safety Commission - 

CNSC)) என்பது அணுசக்தி நிரலயங்கைின் பாதுகாப்பான தசயல்பாட்ரடக் 

கண்காைிக்கும் மத்திய ஆட்சிக்கு உட்பட்டததாரு நிறுவனம் ஆகும்.  ஒரு 

அணுசக்தி நிரலயத்திலிருந்து 10 கி.மீ தூரத்திற்குள் உள்ை அரனத்து 

வடீுகளுக்கும் வைிகங்களுக்கும் இப்மபாது KI மாத்திரரகள் வழங்கப்படல் 

மவண்டும் என்று அது தற்மபாது மகாருகின்றது. 

 

  

அது எதடனச் பசய்யும்? 

 

ரதராய்டு மரடிமயாமயாடின் அதிகரிப்பின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தடுப்பானாக KI 

இன் தசயல்திறனானது நன்கு நிறுவப்பட்டுள்ைது. 

 

 இதரனப் பரிந்துரரக்கப்பட்ட அைவிலும் சரியான மநரத்திலும் எடுத்துக் 

தகாள்ளும்மபாது, மரடிமயாமயாடிரன உட்சுவாசிக்கும் அல்லது உட்தகாள்ளும் 

தனிநபர்கள் அல்லது தபாது மக்கைில்  ரதராய்டு புற்றுமநாயின் அபாயத்ரதக் 

குரறப்பதில் KI பயனுள்ைதாக இருக்கின்றது. 

 

 KI ஆனது ரதராய்ரட கதிரியக்கமல்லாத (nonradioactive} அமயாடின் தகாண்டு 



நிரப்புகின்றது, மற்றும் கதிரியக்க மூலக்கூறுகைின் வைர்ச்சிரயயும் 

தடுக்கின்றது. ஆனால் KI ஆனது ஏரனய வரகயான கதிர்வசீ்சுக்கைிலிருந்தும் 

பாதுகாக்காது. 

 

 

 

 

நொன் எப்ய ொது இதடன எடுக்க யேண்டும்? 

மிக அரிதாக நிகழக்கூடிய தபாதுமக்கள் மீது கதிர்வசீ்சு தவைியாகும் ஒரு 

அவசரகால நிகழ்வின்மபாதுநிரலரமயில், ஒன்ராறிமயா சுகாதாரத் துரறயின் 

தரலரம மருத்துவ அதிகாரி, வாதனாலி, ததாரலக்காட்சி, இரையம் மற்றும் 

இருக்கக்கூடிய பிற ஊடகங்கள் மூலம் எங்கு, எப்மபாது, எப்படி, யாரால் KI 

எடுக்கப்பட மவண்டும் என்னும் அறிவுறுத்தல்கரை வழங்குவார் இந்த 

அறிவிப்புக்காக காத்திருக்க மவண்டியது அவசியமாகும்.  

அவ்வாறு தசய்ய அறிவுறுத்தப்படாவிட்டாலு இம் மாத்திரரகரை எடுக்க 

மவண்டாம். நீங்கள் ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமம மாத்திரரகரை எடுக்க 

மவண்டும், ஒருமவரை 1 - 2 நாட்கள். 

நொன் எவ்ேளவு எடுக்க யேண்டும்? 

கர்ப்பிைிகள் அல்லது தாய்ப்பால் 

தகாடுக்கும் தபண்கள் 

 2 மாத்திரரகள் (1 ஒற்ரற மடாஸ் 

மட்டும்) 

 
 
 
 
 

18+ வயது வந்தவர்கள் ஒவ்தவாரு 24 மைி மநரத்திற்கும் 2 

மாத்திரரகள் வதீம் 

 

 3 - 18 வயதுள்ை பிள்ரைகள் ஒவ்தவாரு 24 மைி மநரத்திற்கும் 1 

மாத்திரர வதீம் 

 

 1 மாதம் - 3 ஆண்டுகள் வயதுள்ை 

பிள்ரைகள்  

தினசரி  ½ மாத்திரர உைவுடன் 

அல்லது திரவங்களுடன் 

தநாருக்கப்பட்டு  

 

1 மாதத்திற்குட்பட்ட குழந்ரதகள்  ¼ மாத்திரர திரவங்கைில் 

கரரக்கப்பட்டு  

(1 ஒற்ரற மடாஸ் மட்டும்) 



 

மதரவப்பட்டால், இைவயதுக் குழந்ரதகளுக்கு, மாத்திரரகரை உைவில் 

தநாருக்கி அல்லது திரவங்கைில் கரரத்து வழங்கலாம். 

அதிகப்படியான அைவு வழங்கப்பட்ட நிரல ஏற்பட்டால், மருத்துவ உதவிரயப் 

தபறுங்கள் அல்லது உடனடியாக விஷக் கட்டுப்பாட்டு ரமயத்ரத அரழக்கவும். 

ததாரலமபசி 1-800-268-9017 அல்லது 416-813-5900 

இதனொல்  க்க ேிடளவுகள் ஏதொேது உண்டொ? 

சாதாரை ரதராய்டு தசயல்பாட்ரடக் தகாண்ட அரனத்து வயதினருக்கும் ஒரு 

குறித்த அைவு KI உட்தகாள்வதால் ஏற்படும் பக்கவிரைவுகைின் ஆபத்து மிகக் 

குரறவானதாகும். ஒரு அணுசக்தி அவசரகால நிரலயின்மபாது ஏற்படும் 

ஒட்டுதமாத்த நன்ரமயானது பக்க விரைவுகைின் அபாயத்ரத விட 

அதிகமானதாகும். 

ரதராய்டு மகாைாறுகள் உள்ைவர்களுக்கு பக்கவிரைவுகள் அதிகரிக்கும் அபாயம் 

உள்ைது, எ.கா: ஆட்மடா-இம்யூன் ரதராய்டிடிஸ் (auto-immune thyroiditis) , கிமரவ்ஸ் 

மநாய் (Graves’ disease), அமயாடின் குரறபாடு மற்றும் மநாடியுலர் மகாயிட்டர் (nodular 

goiter) இந்தக் குரறபாடுகள் வயது வந்தவர்கள் மற்றும் மூத்மதாரில் அதிகம் 

காைப்படுகின்றன, மமலும் அரவ குழந்ரதகளுக்கு அரிதாகமவ உள்ைன. 

உடலின் மற்றப் பகுதிகைில் இரரப்ரப குடல் விரைவுகள் அல்லது  அதிக 

உைர்திறனுக்கான எதிர்விரன மபான்ற அரிதான பக்க விரைவுகள் 

ஏற்படக்கூடும், ஆனால் அரவ தபாதுவாக இமலசானரவ. 

அமயாடினுக்கு உைர்திறன் உள்ைவர்கள், ஏற்கனமவ உள்ைவர்கள் அல்லது 

முன்னர் ரதராய்டு மகாைாறு உள்ைவர்கள் அல்லது மவறு ஏமதனும் கரிசரனகள் 

இருந்தால், KI எடுப்பதற்கு முன்னர் தங்கள் மருத்துவர் அல்லது தாதியருடன் 

கலந்தாமலாசிக்க மவண்டும். 

எனது KI மொத்திடைத் பதொகுப் ில்  என்பனன்ன யசர்க்கப் ட்டுள்ளன? 

 

 

இத்ததாகுப்பில் ஐந்து தபரியவர்கள் அல்லது 10 பிள்ரைகளுக்குப் மபாதுமான 20 KI 

மாத்திரரகள், அல்லது இரண்டு நாட்களுக்குப் மபாதுமான எந்தவித கலரவயும் 

இருக்கும். நிகழுவதற்குச் சாத்தியமில்லாத எந்ததவாரு அணுசக்தி 
தவைிப்பாட்டின் நிகழ்வுக் காலத்திற்குப் மபாதுமானரத விடவும் அதிகமானதாக 

இது இருக்கும். ததாகுப்பில் KI மாத்திரரகள் மற்றும் அதன் பயன்பாடு குறித்த 

தகவல்கைின் ரகமயடும் இருக்கும். உங்களுக்கு 20 க்கும் மமற்பட்ட மாத்திரரகள் 

மதரவப்பட்டால், மமலும் எவ்வாறு ஆர்டர் தசய்வது என்பதற்கான 

வழிமுரறகளும் அத்ததாகுப்பில் இருக்கும். 



அேற்டற நொன் எங்யக  த்திைப் டுத்தி டேத்தல் யேண்டும்? 

15 முதல் 30 டிகிரி தசல்சியஸ் வரர தவப்பநிரலயுள்ை உலர்ந்த இடத்தில் 

பாதுகாக்கும்மபாது, KI மாத்திரரகள் 12 ஆண்டுகள் வரர பயனுள்ைதாக இருக்கும். 

எனது குடும் ம் அல்லது ேணிக நிடலயத்திற்கு இது ய ொதுமொனது இல்டல 

என்றொல், யமலதிகமொக நொன் எங்யக ஆர்டர் பசய்யலொம்? 

மமலதிக KI மாத்திரரகரை ஆர்டர் தசய்ய எங்கள் இணையதள ஆர்டர் 

படிவத்ரதப் online order form பயன்படுத்தவும். 

 

 

எனது டகயில் எத்தடன மொத்திடைகள் இருத்தல் யேண்டும்? 

வடீ்டிலுள்ை வயது வந்த ஒவ்தவாருவருக்கும் நான்கு மாத்திரரகள் இருத்தல் 

மவண்டும், ஒவ்தவாரு பிள்ரைக்கும் இரண்டு மாத்திரரகள் இருத்தல் மவண்டும். 

இரண்டு நாட்களுக்கான பாவரனக்கு  இது மபாதுமானது. 

அேசைகொல நிணையயான்றின்ப ாத , நொன் யேறு எங்கு KI மொத்திடைகடளப் 

ப ற்றுக்பகொள்ள முடியும்? 

பிள்ணளகளுக்கு KI மாத்திரரகள் 10 கி.மீ பிரமதசத்திற்குட்பட்ட 

 ாடசாரலகைிலும், மமலும் 10 கி.மீ பிரமதசத்திற்குட்பட்ட சுகாதார மசரவ 

ரமயங்கள் மபான்ற நிறுவனங்களிலும் கிணடக்கின்றன. KI மாத்திரரகள் 

தபாதுமக்களுக்கு, தவைிமயற்ற வரமவற்பு ரமயங்கைிலும் மற்றும் அவசரகால 

அதிகாரிகைால் நியமிக்கப்பட்ட பிற இடங்கைிலும் கிரடக்கும். 

அணுசக்தி அேசைநிடல ஏற் ட்டொல் எனக்கு எவ்ேொறு அறிேிக்கப் டும்? 

 

 

அபாயச் சங்தகாலி, வாதனாலி, ததாரலக்காட்சி, இரையம், தானியங்கித் 

ததாரலமபசி அரழப்பு மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் மூலம். 

நொன் பசய்ய யேண்டியது என்ன? 

1. அறிவுறுதத்ை்கணளத் யதரிந்துயகாள்ள உள்மை தசன்று உங்கள் வாதனாலி 
அல்லது ததாரலக்காட்சிரய இயக்கவும் 

 

 

2.  ஊடக அறிக்ரககரை தசவிமடுக்கவும்  

3. அரசு அதிகாரிகைால் வழங்கப்படுகின்ற அறிவுறுத்தை்கணளப் பின்பற்றவும் 

 

 

https://preparetobesafe.ca/order


4. பின்வருவனவற்றிற்கான அறிவுறுத்தல்கரைப் பின்பற்றவும்: 

தவைிமயறுதல், தங்குவதற்காகக் குறித்த இடம், KI மாத்திரரகரை 

எடுத்துக்தகாள்வது, கண்காைிப்பதற்கான வரமவற்பு ரமயத்திற்கு 

அறிக்ரக தசய்வது 

அணு ேி த்தொனது நொம் பசயற் டுேடத ேிடவும் மிக ேிடைேொக நிகழ்ந்து 

ேிடொதொ? 

இல்ரல. மிக அரிதாக நிகழக்கூடிய கதிரியக்க தவைிமயற்றத்தின்மபாது, இது 

தவைிவந்து பரவுவதற்கு பல மைிமநரங்கமைா அல்லது நாட்கமைாகூட ஆகும். 

அவசரகால அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப தசயற்படுவதற்கு மபாதியைவு மநர 

அவகாசம் இருக்கும். 

அணுசக்தி அேசைநிடல ஏற் ட்டொல் எனது பசல்லப் ிைொணிக்கு KI 

மொத்திடைகள் பகொடுக்கலொமொ? 

தசல்லப்பிராைிகளுக்கு KI மாத்திரரகள் தகாடுக்க மவண்டிய அவசியமில்ரல. 

இது ற்றி நொன் எங்கு யமலதிகமொக அறிந்துபகொள்ள முடியும்? 

உங்கைிடம் ஏமதனும் மகள்விகள் அல்லது கரிசரனகள் இருந்தால், தயவுதசய்து 

www.preparetobesafe.ca ஐப் பார்ரவயிடவும். டர்ஹாம் பிராந்தியத்தில் இந்த KI 

விநிமயாகத் திட்டத்ரதப் பற்றி மமலும் ததரிந்து தகாள்ை விரும்பினால், 

தயவுதசய்து 1-800-841-2729 ஐ அரழக்கவும்; தடாராண்மடாவில் நீங்கள் 311 ஐ 

அரழக்கலாம். 

KI மாத்திரரகள் ததாடர்பான ஏமதனும் மருத்துவ ரீதியான மகள்விகள் உங்கைிடம் 

இருந்தால், தயவுதசய்து அரத உங்கள் சுகாதார மசரவ வழங்குநருடன் 

கலந்துரரயாடுங்கள் அல்லது தடலிதஹல்த் ஒன்ராறிமயாரவ (Telehealth 

Ontario)1‑866‑797‑0000 என்ற எண்ைில் ததாடர்பு தகாள்ைலாம். 

மமலும் தகவலுக்குத், தயவுதசய்து பார்ரவயிடவும்: 

• The Canadian Nuclear Safety Commission website  
கனடிய அணுசக்தி பாதுகாப்பு ஆரைய இரையத்தைம் 

• The Ontario Ministry of Health / Ministry of Long-Term Care website  

ஒன்ராறிபயா சுகாதார அணமசச்ு / நீை்ட-காை ்  ராமரி ்பு அணமசச்ு இணையத்தளம் 

 

 

 

http://www.preparetobesafe.ca/
https://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/educational-resources/feature-articles/potassium-iodide-KI-pills.cfm
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/emb/rhrp/default.aspx

