.ماندن است
ساز سالم
آماده شدن
Being
prepared
isزمینه
staying
safe.
. خود باشید که از راه پست به دست شما خواهد رسیدKI منتظر قرصهای
Keep an eye out for your KI pills in the mail.
www.preparetobesafe.ca :برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید

For more information visit www.preparetobesafe.ca
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چه کار میکند؟
کارآیی  KIبه عنوان مانع جذب ید رادیواکتیو تیرویید به خوبی ثابت شده است.
 KIاگر به میزان توصیه شده و در زمان مناسب مصرف شود در کاهش احتمال
ابتال به سرطان تیرویید در افراد و جمعیتهای در معرض خطر استنشاق یا بلع ید
رادیواکتیو موثر است KI .تیرویید را با ید غیر رادیواکتیو پر میکند و مانع جذب
مولکولهای رادیواکتیو میشود KI .از سایر انواع تابشها محافظت نمیکند.

چه زمانی باید آن را مصرف کنم؟
در صورت بروز شرایط اضطراری با احتمال اندک ،مامور ارشد پزشکی اداره
بهداشت اونتاریو دستورالعملهای مربوط به مکان ،زمان ،روش و واسطه مصرف
 KIرا از طریق رادیو ،تلویزیون ،اینترنت و سایر مجاری ارتباطی اعالم میکند.
مهم است که منتظر این اطالعیه بمانید .تا زمانی که به شما گفته شود ،قرص را
مصرف نکنید .قرصها را فقط باید در مدت کوتاهی ،احتماالً  2-1روز مصرف
کنید.

چقدر باید مصرف کنم؟
		
زنان باردار یا مادران شیرده
			
بزرگساالن باالی  18سال
کودکان  18-3سال 			
کودکان  1ماه  3 -سال 		
							

 2قرص (فقط یک دوز)
 2قرص هر  24ساعت
 1قرص هر  24ساعت
½ قرص در روز با خرد کردن در غذا یا
حل کردن در مایعات

در صورت لزوم ،و برای کودکان خردسال ،قرصها را میتوان در غذا خرد یا در
مایعات حل کرد.
در صورت مصرف بیش از اندازه ،فوری به پزشک مراجعه کنید یا با مرکز
کنترل سم تماس بگیرید .با شماره  1-800-268-9017یا  416-813-5900تماس
بگیرید.

محتویات بسته قرص  KIمن چیست؟
این بسته شامل  20قرص  KIاست که برای مصرف دو ــ روزه پنج فرد بزرگسال
یا  10کودک ،یا هر ترکیبی از اینها ،کافی است .مصرف دو روزه برای مقابله با
آثار حادثه هستهای با احتمال کم کافی است .بسته شامل دفترچه اطالعات مربوط به
قرصهای  KIو روش مصرف آنهاست .اگر بیش از  20قرص الزم داشته باشید،
دستورالعملهای سفارش دادن قرصهای بیشتر ارائه شده است.

آیا عوارض جانبی دارد؟
احتمال ابتال به عوارض جانبی مصرف یک دوز  KIبرای همه گروههای سنی
با عملکرد طبیعی تیرویید ،بسیار اندک است .فایده کلی در صورت وقوع حادثه
هستهای بر عوارض جانبی احتمالی غلبه دارد.
احتمال بروز عوارض جانبی در افراد دچار اختالل تیرویید ،مانند ورم تیرویید خود
ــ ایمن ،بیماری گریوز ( ،)Gravesکمبود ید و گواتر ،بیشتر است .این اختالالت
در بزرگساالن و سالخوردگان شایع و در کودکان نادر است.
عوارض جانبی نادر در سایر اندامهای بدن مانند عوارض معدهای ــ رودهای یا
واکنش حساسیتی ممکن است رخ دهد ولی معموالً خفیف است.
افراد دچار حساسیت به ید ،افراد دچار اختالل تیرویید فعلی یا قبلی ،یا دچار
مشکالت دیگر ،پیش از مصرف  KIباید با پزشک یا پرستار متخصص مشورت
کنند.

وقوع حادثه هستهای چگونه
به آگاهی من میرسد؟
آژیر خطر ،رادیو ،تلویزیون ،اینترنت ،تماس تلفنی خودکار و رسانههای اجتماعی.

What do I do?

چه باید بکنم؟

1. Go inside and turn on your radio or television for instructions
دستورالعمل
روشن کنید و
 به درون خانه بروید و رادیو یا تلویزیون را.1
2.
Listen toمنتظر
the media
reports
بمانید
3. Follow instructions provided by government officials
4. Follow instructions for: evacuation,کنید
sheltering
in place,
taking
رسانهها توجه
شهای
به گزارKI.2
pills, reporting to a receptionکنید
centre
forدولتی
monitoring
پیروی
 از دستورهای مقامات.3

 و گزارشKI  مصرف قرص، پناه گرفتن، از دستورالعملهای مربوط به تخلیه.4
دادن به مرکز پذیرش برای نظارت پیروی کنید
Wouldn’t a nuclear accident take
place too quickly to react?
آیا سرعت وقوع حادثه هستهای چنان

نیست که فرصت واکنش را از ما بگیرد؟

No. In the very unlikely event of a radioactive release, it would take
many hours and days to unfold. There would be time to respond
 انتشار، در صورت وقوع حادثه رادیواکتیو که احتمال آن بسیار اندک است.خیر
to emergency instructions.

 این زمان به ما فرصت میدهد که.مواد رادیواکتیو ساعتها و روزها طول میکشد
.اقدامات اضطراری را انجام دهیم

Where can I find out more?

اطالعات بیشتر را از کجا کسب کنم؟

If you have any questions or concerns, please visit
. مراجعه کنیدwww.preparetobesafe.ca  به،اگر سوال یا مشکلی داشتید
www.preparetobesafe.ca. If you want to know more about
دورهام
در منطقهprogram
KI  توزیعinبرنامه
دربارهRegion,
 بیشتریplease
اطالعاتcall
اگر میخواهید
this KI
distribution
Durham
1-888-777-9613; in Torontoهتماس
you may
call 311.
1-800-841-2729شمار
 با،کسب کنید

.بگیرید
تماس
311 شماره
توانید با
تورنتو می
در
بگیرید؛
For more information, you can
also
contact
Telehealth
Ontario
at 1-866-797-0000.
 اونتاریو به شمارهTelehealth برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید با

. نیز تماس بگیرید1-866-797-0000

