
sedÊ soovitused:Ê kiviÊ võiÊ pinnasÊ 1Êm,Ê betoonÊ 0,7Êm,Ê
puitÊ2,5Êm,ÊlumiÊ6Êm.Ê 
 
A. Pidage meeles,ÊetÊkoldeÊlähedusesÊonÊisegiÊ8–

9Ê päevaÊ pärastÊ ra-
dioaktiivsetÊ joodiÊ
endiseltÊ palju,Ê selleÊ
koguseÊ vähenemineÊ
0,1%-niÊ esialgsestÊ
võibÊ kuludaÊ kuniÊ 90Ê
päeva. 
B. Teised ohtlikud 
ained onÊ tseesiumÊ
jaÊstrontsium.ÊNendeÊ
ohuaegÊ onÊ kuniÊ 30Ê
aastat.ÊSamutiÊimen-
duvadÊ nadÊ vägaÊ
hästiÊ elusoenditesseÊ
jaÊ võivadÊ toiduainedÊ
aastakümneteksÊ oht
-likuksÊ muuta.Ê TuulÊ
võibÊ neidÊ materjaleÊ
kandaÊ tuhandeteÊ ki-
lomeetriteÊkauguseleÊ
nii,Ê etÊ kuiÊ arvate,Ê etÊ
oleteÊ kaugesÊ piikon-
nasÊ ohutu,Ê siisÊ seeÊ
poleÊpärisÊnii.Ê 
C. Kiirgushaavade 
ravi onÊ sisuliseltÊ

samaÊ põletushaavadeÊ raviga,Ê sestÊ beetapõletusÊ onÊ
omaÊ tunnusteltÊ vägaÊ sarnaneÊ tavaliseÊ põletuseÊ
erinevateÊastmetega.Ê 
 
SelgemaksÊ ettekujutuseksÊ kasutaÊNUKEMAP simu-
laatorit:Ênuclearsecrecy.com/nukemap/ 
SealÊ saadÊ validaÊ maailmasÊ igaÊ kohaÊ jaÊ erinevadÊ
võimsusedÊningÊnähaÊvahetuidÊmõjusid.Ê 

TOIT ja VESI.Ê 
KuiÊtoiduvarudÊlõppevadÊsiisÊtea,ÊetÊ loomiÊvõibÊsüüaÊ
kuidÊnadÊ tulebÊhoolikaltÊnülgidaÊningÊkõikÊ luud,Ê luul-
ähedaneÊliha,ÊnahkÊjaÊsiseelundidÊäraÊvisata.ÊSamutiÊ
onÊ võimalikÊ süüaÊ kaÊ lindeÊ jaÊ ohutudÊ onÊ kaladÊ ningÊ
mudÊveeloomad.Ê 
ReostuskoldestÊ kaugemalÊ onÊ kaÊ taimedeÊ maa-
alusedÊosadÊÊsöödavadÊ(ntÊporgand,ÊÊkartulÊjms).ÊÊ 
AvavesiÊ onÊ kahjulik,Ê agaÊ ntÊ allikastÊ võiÊ kaetudÊ kae-
vustÊpärinevÊvesiÊonÊjoodav.Ê 

TEAVE.  
VarustaÊ endÊ toimivaÊ raadiogaÊ ningÊ järgiÊ riiklikeÊ
asutusteÊpooltÊväljastatavatÊteavetÊjaÊkorraldusi.ÊSeeÊ
onÊkindlaimÊviisÊollaÊtõesesÊteabeväljas. 
 

JälgiÊteavetÊlehelÊKRIIS.EE jaÊvõtaÊjubaÊetteÊkasu-
tuseleÊabinõudÊigaksÊkriisioluikorraks.ÊLaeÊendaleÊjaÊ
omaÊpereliikmeteleÊallaÊNaiskodukaitseÊäppÊOLE 
VALMIS!,ÊlooÊkodusedÊvarud,ÊhariÊendÊkoo-
litustel,ÊõpiÊendÊkaitsma,ÊoleÊkursisÊreaalseteÊ
ohtudega,ÊäraÊlaseÊendÊhirmutadaÊebatõenäolisteÊ
stsenaariumideÊningÊvandenõuteooriatega.Ê 
 
JÄRGI AMETLIKKE JUHISEID JA 

ÄRA USU KUULUJUTTE!  
 

Erki Vaikre, elanikkonnakaitse–ÊjaÊkriisikoolitaja 
+372Ê55634030,Êinfo@estlander.org 
MTÜÊEstlander 

„ESIMENEÊNÄDAL“.ÊSamaÊkehtibÊkaÊmuudelÊajaolu-
delÊ (ntÊ tuumajaamaÊ katastroof,Ê radioaktiivseteÊ jäät-
meteÊ hoidlaÊ purunemineÊ jms)Ê tekkinudÊ suureÊ ra-
dioaktiivseÊ reostuseÊ korral.Ê JooditabletidÊ omavadÊ
sellesÊolukorrasÊ jaÊsuuresÊkaugusesÊpigemÊpsühho-
loogilistÊmõju. 

JOODÊ eiÊ kaitseÊ Ê kiirguseÊ eestÊ üldiseltÊ vaidÊ ra-
dioaktiivseÊ joodiÊeest.ÊRadioaktiivneÊ joodÊonÊpeami-
neÊ jaÊ tapvaimÊ aineÊ tuumaplahvatuseÊ järgsesÊ kesk-
konnas.Ê JooditablettideÊ manustamineÊ väldibÊ „paha“Ê
joodiÊimendumistÊkilpnäärmesse.ÊSeeÊonÊolulineÊkol-
deÊ lähedusesÊ –Ê suuresÊ kaugusesÊ poleÊ seeÊ vajalik.Ê
SamasÊ eiÊ saaÊ meÊ toiduainetestÊ piisavaltÊ joodiÊ ra-
dioaktiivseÊ joodiÊ vältimiseks,Ê sestÊ 100Êmg-leÊ joodileÊ
(vajalikÊ annus)Ê vastabÊ mituÊ kiloÊ soolaÊ võiÊ 700Ê liitritÊ
vett. 
 

KIIRGUSÊjagunebÊkolmeksÊ–Êalfa,ÊbeetaÊjaÊgamma-
kiirguseks,Ê millestÊ viimaneÊ onÊ kiireltÊ surmavÊ jaÊ esi-
meneÊüsnaÊohutu.ÊKõigiÊkiirgusteÊ(eritiÊgamma)ÊmõjuÊ
oluliseksÊvähendamiseksÊonÊvarjeÊmaterjalileÊjärgmi- 

VAHETU LÖÖGI KORRAL:  

1 VÄLDI 

VäldiÊplahvatusseÊvaatamistÊjaÊ
hoiaÊlööklainesÊsuuÊavatuna.ÊPüsiÊ
võimalikultÊmaadÊligiÊjaÊkataÊomaÊ
kehaÊkasvõiÊmärjaÊlinaga.ÊÊ 

2 VARJU 

VarjuÊesimeselÊvõimaluselÊ(15ÊsekÊ
-Ê15Êmin)ÊmaapinnastÊallapoole,Ê
kataÊhingamineÊjaÊvõimaluselÊkoguÊ
keha.Ê 

3 EEMALDU 

KuiÊvarjudaÊpoleÊvõimalik,ÊliiguÊ
pealeÊesmastÊmõjuÊÊkülgtuulesÊ
eemaleÊvaremetestÊkuniÊsaadÊvar-
juda.Ê 

4 KATA 
HoiaÊkoguÊkehaÊjaÊnäguÊkaetuna.Ê
KuiÊpoleÊparemat,ÊkasutaÊkehaleÊ
kileÊjaÊnäoleÊmärgaÊriiet.Ê 

5 PUHASTU 
VarjununaÊeemaldaÊsaastunudÊrii-
dedÊ(pakiÊvõiÊpõleta),ÊpeseÊkoguÊ
kehaÊsoojaÊveeÊjaÊsebiga. 

6 PÜSI 

PüsiÊkinnisesÊsiseruumisÊminÊ48Ê
tundi,ÊväldiÊavatudÊtoituÊjaÊ-vettÊ
ningÊpüüaÊsaadaÊteavetÊ(raadioÊ
vms);ÊjärgiÊametlikkeÊjuhiseid.Ê 


