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 Thông tin cơ bản: 

Bom phóng xạ là loại trộn lẫn giữa chất nổ và bột hay viên phóng xạ. Khi nổ, nó có thể đưa 
chất phóng xạ từ chỗ nổ phát tán ra nhiều dãy phố. Vùng ảnh hưởng nhiều hay ít phụ thuộc 

vào kích cỡ và độ tinh vi của quả bom, lọại chất phóng xạ được sử dụng và điều kiện thời 
tiết. Bom phóng xạ không giống như bom hạt nhân hay vũ khí hạt nhân; nó không gây ra nổ 

hạt nhân.   
 

 Ảnh hưởng của bom phóng xạ:  

 Mối nguy hiểm chính của bom phóng xạ là chính sức nổ của nó.  

 Bom phóng xạ thường thải ra một lượng phóng xạ nhưng không đủ để ảnh 

hưởng đến ai ngay lập tức.  

 Bom nổ có thể gây chết người gần chỗ nổ và gây ô nhiễm phóng xạ trong khu 

vực gần đó.  
Nguy cơ tiếp xuc phóng xạ như thế nào Trệu chứng bị nhiễm phóng xạ  

 Chất phóng xạ không nhìn thấy, ngửi thấy, sờ 

được hay nếm được; vì thế bạn có thể bị 
nhiễm mà không biết. Cảnh sát và lính cứu 

hỏa sẽ kiểm tra phóng xạ xem nồng độ là bao 
nhiêu và có gây nguy hiểm hay không.  

 

 Khi nhiễm phóng xạ nộng độ cao có thể có 

triệu chứng buồn nôn, nôn, tiêu chảy, bị sung 
và đỏ da.  

 Nhiễm phóng xạ nồng độ ít (ví dụ như trong 
trường hợp bom phóng xạ) thì không có triệu 

chứng gì. Nếu bạn có triệu chứng gì thì cần đi 
khám ngay.  

 
Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi bom phóng xa  

Ở bên ngoài và gần nơi xảy ra vụ nổ : 

 Che miệng và mũi bằng một miếng vải để 
tránh hít bụi hay khói nhiễm phóng xạ. Đừng 
chạm vào vật gì do vụ nổ văng ra. Chúng có 
thể nhiễm phóng xạ.  

 Vào một tòa nhà nào mà tường và cửa kính 
không bị hư hỏng.  

 Cởi bỏ lớp quần áo ngoài và cho vào túi nilon 
dán kín.  

 Lắng nghe tin tức trên radio hay TV để có chỉ 
dẫn và nhận tin cập nhật từ nhà chức trách.   

 Nếu bạn đang ở gần nhà, công sở hay một 
tòa nhà công cộng nào thì hãy lập tức đến đó 
và vào bên trong.  

 Rửa toàn thân và tóc bằng nước với xà 
phòng.  

Ở bên trong nhà và gần vụ nổ: 

 Ở trong nhà trừ khi nhà chức tránh nói 
phải rời đi.  

 Đóng mọi cửa sổ, tắt sưởi và điều hòa, ở 
phía giữa của tòa nhà hoặc xuống tầng 
hầm.   

 Nếu tường ngoài của tòa nhà bị hư hại thì hãy 
vào một phòng phía trong.  

Trong xe hơi khi xảy ra nổ: 

 Đóng cửa sổ và tắt điều hòa hoặc sưởi. 
 Tắt máy và lắng nghe radio để nhận chỉ dẫn 

từ nhà chức trách. Cứ ở trong xe cho tới khi 
nhà chức trách nói có thể ra đường. 

 Tắt quạt, sưởi hay điều hòa đưa không khí từ 
ngoài vào.  

 Nếu không tới được một tòa nhà nào an toàn 
thì dừng lại ven đường ở chỗ an toàn nhất có 
thể.  

Những điều khác nên làm:  

 Không ăn các sản phẩm tươi có thể bị nhiễm 
bụi phóng xạ.  

 Nếu ở gần nơi xảy ra nổ và bị thương thì phải 
gọi giúp đỡ y tế ngay.  

 


