
ض لفترة  أنواع األشعة المؤينة الخطيرة لإلنسان، خالل التعرُّ
في  المشار إليهاتقع في مجال أطوال األمواج  قصير أيًضا،

المقطع األحمر

.  صر الراديوميَْنتُج نتيجة لتحلل عن راديوأكتيفيغاز  – رادون
 جهاز تصوير طبي يعتمد في –جهاز فوق موجات الصوت

.)هرتس 610-710(عمله على أشعة في المجال فوق صوتي 
  ةجهاز تصوير طبي يعتمد في عمله على أشع– CT جهاز

.رنتجن

CT – التصوير المقطعي المحوسب
IR –  تحت الحمراء)Infrared(

US –  فوق الصوتية)Ultrasound(
UV –  فوق بنفسجية)Ultraviolet(

 تُطلق الشمس أشعة في مجال واسع يشمل عّدة أنواع من
األشعة

عة تعتمد أجهزة التصوير الطبي، في عملها، على أنواع أش
مختلفة

Rn  =غاز رادون



الذي   ABCDالكود مكّون من عدة أرقام تَْنتُج حسب الترتيب 
.يظهر في أضالع المربع

ادل السطوح المصنوعة من مواّد مختلفة تقوم بتأثير متب
وصيل، تستطيع المواد أن تقوم بعملية الت. مختلف مع األشعة

.أو ابتالع األشعة/االنعكاس، و

من موقع جمعية مكافحة (أي أنواع قماش من األفضل استعمالها؟ 
).السرطان

ة بشكل عام، معظم المالبس تحمينا من أشعة الشمس، لكن هناك عدّ   
:    قواعد تساعدك على اختيار اللباس األفضل لهذا الهدف

الحياكة 
ة المرتخية الحياكة الكثيفة أفضل بكثير من الحياك. الحياكة هي أهم شيء

.أو غير كثيفة
اللون

.القماش القاتم يوفر حماية أفضل من القماش الفاتح
الوزن

عة عامل أقل أهمية، على الرغم من أّن القماش األثقل يقلل من دخول أش
UV  وفر حماية المالبس الخفيفة التي تّمت حياكتها بكثافة ت ، إال أّن
.جيدة
الشدّ 

قماش الذي معظم القماش الذي تتّم حياكته، ال يمكن شّده كثيًرا، لكن ال
.  يمكن شده يوفر حماية أقل من الشمس

رطوبة
  .  ةالقماش الرطب مقارنة بالقماش الجاف يوفّر نِصف كمية الحماي



از تشمل عمليات تمنع من دخول الغ – طرق غير فعّالة
إلى داخل المبنى بواسطة إغالق فتحات خروج الغاز 

ما في يتّم ذلك بواسطة إغالق أساسات المبنى، ب .بإحكام
.  ذلك الفتحات، الشقوق، األنابيب وما شابه

ال من تشمل عمليات إخراج الغاز بشكل فعّ  –طرق فعّالة
المبنى  المبنى بواسطة شفط الغاز من تحت المبنى، تهوية

.   وما شابه

تان ال إغالق شبابيك البيت والحفر حول البيت، هما عملي
.تساعدان على إبعاد غاز الرادون من البيت

د فيها الكود مكّون من عّدة أرقام تُمثّل المدن التي يوج
.ABCأعلى  تركيز رادون، وهي مرتبة حسب الحروف  


