نصائح بشأن وصول المواد
المشعة غير المرغوبة إلى
الخردة المعدنية

االتحاد الدولي
لصناعات إعادة
التدوير

احترس من المصادر المشعّة
استخدامات طبية/صحية

Cs137

التنقيب الجيولوجي

Cs137

كاشف الدخان

قياس الكثافة

اليورانيوم المنضب) أجنحة
الطائرات )U238

Ra226

Ra226 & Be

استخدامات طبية/صحية

حاوية نقل

المواد المشعة الموجودة في الطبيعة والمصادر الضئيلة

Cs137

مانع الصواعق

Am241

حاوية نقل

التنقيب الجيولوجي

قياس مستوى التعبئة

المصدر المشعّ خارج
غطاءه

المصدر المشعّ خارج
غطاءه

مقياس الرطوبة/الكثافة

رأس معالجة بُعادية،
استخدامات طبية/صحية

Am241 & Be

Co60

محركات الطائرات
و Th232

استخدامات طبية/صحية

Ra226

المصدر المشعّ خارج
غطاءه

U238

عدسة بصرية

Ra226

Th232

Ra226

جهاز قياس

Ra226

مادة حرارية

جهاز قياس

Ra226

لوحة تحكم

Ra226

سبائك ألومنيوم

Th232

and u238

ماه

إذا رأيت ملصقا ً أو جهاز شبيه بماهو موضح أو رأيت أو اشتبهت بوجود مادة
مشعة في الخردة أو المنتجات المعدنية أو النفايات ،فبرجاء االتصال ب

على الشركة إضافة تفاصيل االتصال الداخلية الخاصة بالمدير الذي يمكنه االتصال بالجهة الرقابية المعنية و/
أو السلطة المختصة في حاالت الطوارئ

مراقبة البوابة
أحضر شخص مؤهل
يستخدم كاشفا ً نقاالً

البداية

تدخل
الشاحنة
على كاشف
اإلشعاع

ال
إنذار
السرعة

نعم
إنذار اإلشعاع

ال

يجب على الشاحنة
معاودة المرور .إذا
انطلق جهاز اإلنذار في
المرة األولى ،فال ب ّد
أن تمر الشاحنة مرتين
أخريين دون إنطالق
اإلنذار قبل أن يتسنى لها
المغادرة

تستطيع الشاحنة
الخروج أو الدخول

نعم
تأكيد جهاز
اإلنذار باإلشعاع

ال

أوقف الشاحنة في
منطقة آمنة محددة
سلفا ً

ال

نعم

—

تطويق منطقة العمل
حول الشاحنة

أحضر شخص
مؤهل يستخدم
كاشفا ً نقاالً

هل يتجاوز مستوى
اإلشعاع قيمة 50
ميكروسيفرت/
ساعة؟

اعزل السيارة ،الحافلة ،الشاحنة ،الحاوية (الحاويات) أو
المعدّة محل الشك إذا اع ُتبر هذا ضرورياً ،توقف عن
معالجة وإرسال أية منتجات أو نفايات معدنية .

أبلغ المدير المسؤول/المش ّغل بالحادث ،فقد يطلب مساعدة
من فرد متخصص في األمان اإلشعاعي في الموقع أو
خبراء مؤهلين خارجيين.
أبلغ المديرالتنفيذي/المش ّغل بالحادث ،فقد يقوموا بطلب
مساعدة من شخص متخصص في األمان اإلشعاعي من
الموقع أو خبراء مؤهلين من الخارج.

تقليص مخاطر اإلشعاع

الوقت :اختصر الوقت الذي تقضيه بالقرب من مصدراشعاع ،فهذا سيقلص مقدار تعرضك لإلشعاع.
المسافة :احتفظ بمسافة بينك وبين المواد المشعة .تنخفض كثافة اإلشعاع وآثاره انخفاضا ً حاداً كلما ابتعدنا
عن المصدر .فاحرص دائما على االبتعاد ألقصى مسافة ممكنة.
الحجب :يقلل الحجب التعرض لإلشعاع ،حيث تعوق مواد الحجب مثل الكتل األسمنتية ،الرصاص ،الفوالذ
والمعادن األخرى ،اإلشعاع المنبعث من المواد المشعة .ويستخدم األفراد المدربون جيداً الحجب لتقليل
مستوى اإلشعاع الذي يتعرضون له

تع ّلم سبل الحماية األساسية من اإلشعاع ،وإذاكان لدى
الشركة كاشف إشعاع على البوابة أو كاشف ن ّقال ،فاسأل
كيف يعمل.

قم بتفريغ الجزء
(األجزاء) محل الشك

نعم
تطويق نطاق
اإلشعاع البالغ
ميكروسيفرت/ساعة
—

تقرير مستوى
اإلشعاع المسموح

هل يتجاوز مستوى
اإلشعاع قيمة 50
ميكروسيفرت/
ساعة؟

نعم

1

نصائح أساسية

اعثر على الجزء
(األجزاء) محل
الشك

ال

تفحص الشحنة بالكامل (االسائق
والركاب والشاحنة) حتى يتم العثور
على العنصر (العناصر) المشع .افحص
الشاحنة من جديد إذا لزم األمر

أبلغ السلطة
المختصة بحاالت
الطوارئ

افصل العنصر
(العناصر) المشع

أبلغ المورد

—

ّ
خزن العنصر
(العناصر) المشع في

احظر الدخول
—

استدع شركة
ِ
متخصصة

ال

—

حاوية مناسبة
أمّن الحاوية

أبلغ الجهة الرقابية المسؤولة عن
األمان االشعاعي

ال تفعل
ال تلمس وال تلتقط عبوات أو حاويات تحمل رمزاً يدل على النشاط
اإلشعاع وابتعد عنها بقدر ما يمكن.
ال تفتح وال تحطم أية حاوية مشكوك فيها تحت أية ظروف ،ففتح أية
حاوية قد يشكل خطورة عليك وعلى زمالئك وعلى عامة الناس .والحظ
أن الحاويات المعدنية الثقيلة أو ُكتل الحجب ربما تكون مصنوعة من
اليورانيوم المنضب بدال من الرصاص.
ال تلمس مادة مشعةأو مادة مشكو ً
ك فيها بيديك المجردتين

ال ترغب جهات إعادة التدوير وصول التلوث اإلشعاعي إلى خردتها المعدنية ،لكنها تواجه مثل هذا التهديد ألن الجهات الحكومية فقدت  -أو لم تمتلك أبداً  -زمام السيطرة على المواد المشعة المنصوص عليها في
القانون المحلي أو المحددة من قبل الجهات الرقابية .وبتحديد مثل هذه المصادر المشعة غير المرغوبة تساهم جهات إعادة التدوير في حماية صحة اإلنسان والبيئة ،وتساعد على استعادة السيطرة الحكومية ومن ث ّم منع
االنتشار والتلوث المستمر للمواد المشعة
االتحاد الدولي لصناعات إعادة التدوير الدولي  -نمثل كبار موردي المواد الخام المستقبليين
هذه النصائح المقدمة من االتحاد الدولي لصناعات إعادة التدوير الدولي (متوفرة أيضا ً على اإلنترنت على الموقع )www.bir.org(:تأخذ بعين االعتبار المطبوعات اإلرشادية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (متوفرة أيضا ً على اإلنترنت على الموقعين:
www.iaea.org ، .(www.unece.orgتواصل على  BIR@BIR.ORGللحصول على نسخ من هذا الملصق بلغات أخرى.
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