தயாராயிருப்பது என்றால் பாதுகாப்பாக
இருப்பது என்பதாகும்.
கடிதத்தில் வரும் உங்களது KI வில்லைகளை எதிர்பார்த்திருங்கள்.
மேலதிக தகவல்களுக்காக www.preparetobesafe.ca இற்குச் செல்லுங்கள்.

பாதுகாப்பு என்பதற்கு தயாராயிருப்பது தேவைப்படுகிறது.

நிகழ்வது பெரிதும் சாத்தியமற்றதான ஒரு அணு விபத்தின்
ப�ோது உங்களையும் உங்களது குடும்பத்தையும் பாதுகாப்பாக
வைத்திருப்பதற்கான ஒரு முக்கிய அங்கம் ஒரு ப�ொற்றாசியம்
அயடைடு (KI) வில்லையாகும். அதிகமாகத் தயாரிக்கப்படும்
அத்தகைய எதுவும் கிடையாது.

ப�ொற்றாசியம் அயடைடு (KI) என்றால் என்ன?
KI (ப�ொற்றாசியம் அயடைடின் இரசாயனப் பெயர்) என்பது நிலைத்த
(கதிர்ச்சற்ற)
வீ
அயடீனின் ஓர் உப்பாகும். அது கபச் சுரப்பி சரியாகச்
செயற்படவெனச் சிறு அளவுகளில் தேவைப்படும் ஒரு முக்கிய
ப�ோசாக்காகும். KI ஆனது வில்லை வடிவத்தில் கிடைக்கப்
பெறுவதுடன், எளிதாக விழுங்கக்கூடியதாகும்.

நான் ஏன் இதனை இப்போது பெறுகிறேன்?
கனேடிய அணுப் பாதுகாப்பு ஆணைக்குழு (CNSC) என்பது அணு
நிலையங்களின் பாதுகாப்பான செயற்பாட்டைக் கண்காணிக்கும்
மத்திய அரசாங்க நிறுவனம் ஆகும். அணு நிலையம�ொன்றிலிருந்து
10 கி.மீ . இனுள் உள்ள எல்லா வடுகளும்
ீ
வணிக நிறுவனங்களும்
KI வில்லைகளின் விநிய�ோகம�ொன்றைப் பெறுவதை அது
இப்போது தேவைப்படுத்துகிறது. இது வரை, வில்லைகள்
மருந்தகங்களில் மாத்திரமே கிடைக்கப்பெறுகின்றன. அதிகரித்த
பாதுகாப்புத் தராதரங்களின் காரணமாக ஒவ்வொரு வ ீட்டுக்கும்
வணிக நிறுவனத்துக்கும் இவற்றை அனுப்புவதை CNSC இப்போது
தேவைப்படுத்துகிறது.

அது என்ன செய்கிறது?
தைர�ொயிடுக்கான கதிர்ச்சு
வீ
அயடினின் குறிப்பான ஒரு
தடையம் என்ற வகையில் KI இன் வினைத்திறன் நன்கு
அறியப்பட்டதாகும். KI ஆனது சரியான நேரத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட
மாத்திரையளவு உட்கொள்ளப்படும் ப�ோது கதிர்ச்சு
வீ
அயடீனை
உட்சுவாசிக்கும் அல்லது உட்கொள்ளும் தனியாட்களில் அல்லது
சனங்களில் தைர�ொயிடுப் புற்று ந�ோயைக் குறைப்பதில்
வினைத்திறனுள்ளதாகும். KI ஆனது தைர�ொயிடினுள்
கதிராவ ீச்சற்ற அயடீனை நிரப்புவதுடன் கதிர்ச்சு
வீ
மூலக்கூறுகளை
உள்ளெடுப்பதைத் தடுக்கிறது. KI ஆனது ஏனைய கதிர்ச்சு
வீ
வகைகளுக்கு எதிராகப் பாதுகாப்பளிப்பதில்லை.

நான் அதனை எப்போது உட்கொள்ள வேண்டும்?
சாத்தியமற்றதான ஒரு அவசர நிலையின் ப�ோது, ஒன்ராறிய�ோ
சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைமை மருத்துவ அலுவலர் வான�ொலி,
த�ொலைக்காட்சி, இணையம், கிடைக்கப் பெறும் ஏனைய
வழிமுறைகள் என்பவற்றின் மூலம் எங்கு, எப்போது, யாரிடமிருந்து
KI ஐப் பெற வேண்டுமென்ற அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவார்.
இவ்வறிவிப்புக்காகக் காத்திருப்பது முக்கியம். வில்லைகளை
உட்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படும் வரை அவ்வாறு செய்ய
வேண்டாம். நீங்கள் 1 - 2 நாட்கள் ப�ோன்ற ஒரு குறுகிய காலப்
பகுதிக்கு மாத்திரமே வில்லைகளை உட்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

எனது KI வில்லைப் ப�ொதியில் உள்ளடக்கப்படுவது யாது?
ப�ொதி வளர்ந்தோர் ஐவருக்கு அல்லது 10 சிறுவர்களுக்கு அல்லது
அவர்களின் எக்கூட்டுக்கும் இரண்டு நாட்களுக்குப் ப�ோதுமான
20 KI வில்லைகளைக் க�ொண்டிருக்கும். இது சாத்தியமற்ற அணு
நிகழ்வொன்றின் ப�ோதான எத்தகைய வெளிப்பாட்டுக்கும் மிகவும்
ப�ோதியதாகும். ப�ொதியானது KI வில்லைகளையும் அவற்றின்
பாவனையையும் பற்றிய ஒரு சிற்றேட்டையும் க�ொண்டிருக்கும்.
உங்களுக்கு 20 வில்லைகளுக்கு மேல் தேவைப்படுமாயின்,
கூடுதலாக வேண்டிக் க�ொள்ளும் முறையைப் பற்றிய
அறிவுறுத்தல்கள் காணப்படும்.

நான் எவ்வளவு உட்கொள்ள வேண்டும்?
கர்ப்பிணியான அல்லது

2 வில்லைகள் (ஒரேய�ொரு

பாலூட்டும் பெண்கள்

தடவை மாத்திரம்)

18+ ஆன வளர்ந்தோர்

ஒவ்வொரு 24 மணித்தியாலத்துக்கும்

3 - 18 வயதுடைய சிறுவர்கள்

ஒரு தடவை 2 வில்லைகள்

ஒவ்வொரு 24 மணித்தியாலத்துக்கும்
ஒரு தடவை 1 வில்லை

1 மாதம் - 3 வருடங்கள்

ஒவ்வொரு நாளும் உணவில் அல்லது

வரையான சிறுவர்கள்

திரவங்களில் ப�ொடியாக்கிய ½ வில்லை

1 மாதத்துக்குக் குறைவான

திரவங்களில் கரைக்கப்பட்டு ¼ வில்லை

சிறுவர்கள்

(ஒரேய�ொரு தடவை மாத்திரம்)

தேவையாயின் சிறு பிள்ளைகளுக்கு வில்லைகளை உணவில்
ப�ொடியாக்கிப் ப�ோடவ�ோ அல்லது திரவங்களில் கரைக்கவ�ோ செய்யலாம்.
மிதமிஞ்சிய மாத்திரையளவின் ப�ோது, உடனடியாக மருத்துவ உதவியைப்
பெறுங்கள் அல்லது ஒரு நச்சுக் கட்டுப்பாட்டு நிலையம�ொன்றை
அழையுங்கள். 1-800-268-9017 ஐ அல்லது 416-813-5900 ஐ அழையுங்கள்

எவையேனும் பக்க விளைவுகள் உள்ளனவா?
சாதாரண தைர�ொயிடுச் செயற்பாட்டைக் க�ொண்டுள்ள எல்லா
வயதினருக்கும் ஒரு KI மாத்திரையளவைப் பெறுவதன் பக்க
விளைவுகளின் இடர்ப்பாடு மிகக் குறைவாகும். ஒரு அணு அவசர
நிலையின் ப�ோது பெறும் ஒட்டு ம�ொத்த நன்மை பக்க விளைவுகளின்
இடர்ப்பாட்டை விட மேலானதாகும்.
தன் நிர்ப்பீடனக் கபச்சுரப்பியழற்சி, கிறேவிசு ந�ோய், அயடீன்
குறைபாடு, கணு வக்கம்
ீ
ப�ோன்ற தைர�ொயிடுக் க�ோளாறுகளைக்
க�ொண்டுள்ளோருக்கு பக்க விளைவுகளின் கூடிய இடர்ப்பாட�ொன்று
இருக்கிறது. இக்கோளாறுகள் வளர்ந்தோரிலும் முதிய�ோரிலும் மிகவும்
ப�ொதுவாக இருக்கின்ற அதே வேளை, சிறுவர்களில் அரிதானவையாகும்.
இரைப்பைக் குடற் பாதிப்புக்கள் அல்லது உயர் துலங்கல் தாக்கம்
ப�ோன்ற அரிதான பக்க விளைவுகள் உடலின் ஏனைய பகுதிகளில்
ஏற்படலாமாயினும், அவை ப�ொதுவாக மிதமானவையாகவே ஏற்படலாம்.
அயடீனுக்கு துலங்கலைக் காட்டுகின்ற, நிகழும் அல்லது முன்னைய
தைர�ொயிடுக் க�ோளாறைக் க�ொண்டுள்ள, அல்லது வேறு எவையேனும்
பிரச்சினைகளைக் க�ொண்டுள்ள ஆட்கள் KI ஐ உட்கொள்ள முன்னர் தமது
மருத்துவரிடம் அல்லது தாதியிடம் ஆல�ோசிக்க வேண்டும்.

18008412729

