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 یوں � فراہ�ایڻ� ایمرجن� � ل�ی اقدامات اور آئیوڈین � گول

اقامی�  وں � نگہداشی� مراکز، بچوں اور گھرانوں � محک� �چـبچوں � �پرستوں اور سکولوں، چھو�� ب
 اداروں � عم� � ل�ی معلومات جہاں ب�� دن � وقت رہ�� ہنی اداروں اور دیگر ای� 

۔ یورپ � ایڻ� پاور پالنٹ پرا�ن  ملک بھر منی ک� ایڻ� ایمرجن� � صورت منی لوگوں کو آئیوڈین � گولیاں دی جا سکی� ہنی
ن حادثات کا خطرە بڑھ رہا ہے۔ ساحل � قریب ری ایک�� � چل�ن  وا� بحری جہازوں � آمدورفت بڑھ ہو رہے ہنی اور سنگنی

یا دہشت گردی � نتی�� منی ریڈیو ایکڻیو اخراج ہو سکتا ہے جو ناروے کو متاثر کرے  ای� ک� بحری جہاز � حاد��  ر� ہے۔
 گا۔

اشی� مراکز، لوں، چھو�� بچوں � نگہدو ایڻ� ایمرجن� � نبڻ�ن � تیاری � ل�ی بلدیہ اوسلو �ن تمام �کاری اور پرائیویٹ سک
بچوں اور گھرانوں � محک� � اقامی� اداروں اور دو�ے ای� اداروں منی آئیوڈین � گولیاں رکھوا دی ہنی جہاں ب�� دن � 

۔
�

۔ ایڻ� ایمرجن� پیش آ�ن پر ب�� جس ادارے منی ہوں، وہاں انہنی آئیوڈین � گولیاں دی جائنی �  وقت رہ�� ہنی
 

وری ہے کہ �پرست پہ� دو�ے ادارے، نگہداشی� مرکز یا بچوں کو ان� ادارے (سکول ) منی آئیوڈین � گولیاں دی�ن � ل�ی �ن
 اجازت دے چ� ہوں۔

 
۔  اپر سیکنڈری سکول منی موجود تمام طالبعلموں کو آئیوڈین � گولیاں� صورت منی ایڻ� ایمرجن�  

�
  دی جائنی �

 
، ان � ل�ی مشورە ہے کہ وە دوا ە رکھ�ن � ل�ی آئیوڈین � گولیاں حاصل نہنی � ہنی فروش � یہ   جن لوگوں �ن اپ�ن گھر منی ذخ�ی

۔  �  (legevakten) ایمرجن� پیش آ�ن پر آئیوڈین � گولیاں حاصل کر�ن � ل�ی ایمرجن� کلینکگولیاں نس�ن � بغ�ی خرید لنی
 ہے۔رابطہ کرنا ب� ممکن 

 
ن ایجن�  دیگر اداروںلوں، چھو�� بچوں � نگہداشی� مراکز اور و سک منی رک� جا�ن وا� گولیوں کو ہر سال نارویجن میڈیس�ن

۔ اگر ڻیسڻنگ � کھڻیسٹ کری� ہے۔ تاریخ استعمال گزر جا�ن � باوجود ان گولیوں کو استعمال کرنا محفوظ ہے اور یہ اثر ر  ی� ہنی
۔پتہ چال کہ معیار کم 

�
 ہو گیا ہے تو گولیاں ہڻا � جائنی �

 
 کن لوگوں � ل�ی ہنی   آئیوڈین � گولیاں

۔ ان   18یاں بچوں اور آئیوڈین � گول ن � استعمال � ل�ی ہنی سال � کم عمر � نوجوانوں، حاملہ اور دودھ پال�ن وا� خواتنی
اور  18خاص صورتوں منی  ولیوں � زیادە فائدە پہن�� گا۔گروہوں � افراد � جسم منی آئیوڈین زیادە جذب ہوتا ہے اور انہنی گ

اگراف سال � درمیان عمر � بالغوں کو آئیوڈین � گولیاں لی�ن کا مشورە دیا جا سکتا ہے،  40 ذای� تیاری � بارے منی الگ پ�ی
۔  دیکھنی

 
 کا استعمال  ںو آئیوڈین � گولی

 جاۓ ریڈیوایکڻیو آئیوڈین پھیلتھائرائیڈ گلینڈ � کین� کا خطرە بڑھ جاتا ہے۔ اگر جسم منی ریڈیوایکڻیو آئیوڈین جذب ہو�ن � 
ان کیئ حفاظی� اقدامات منی � ایک قدم تو آئیوڈین � گولیاں � کر ریڈیوایکڻیو آئیوڈین � انجذاب کو روکا جا سکتا ہے اور یہ 

 دے۔ 'کرائسس کمیی� ایڻ� ایمرجن� � تیاری � ل�ی  ' ن کا مشورەہو سکتا ہے ج
 

، دو�ے�ف  آئیوڈین � گولیاں ۔  ریڈیوایکڻیو آئیوڈین � تحفظ دالی� ہنی 'ایڻ� ایمرجن� � ریڈیوایکڻیو ماّدوں � نہنی
' � جانب �  ، اور ہوا، کھا�ن اور/یا پی�ن  آئیوڈین � گولیاں�ی جا�ن � بعد مشورە دتیاری � ل�ی کرائسس کمیی� �   جلد از جلد � لنی

وں � ذری� ریڈیوایکڻیو آئیوڈین � واسطہ پڑ�ن � بعد  ن وری ہے۔  4چ�ی  گھنڻوں � اندر اندر گولیاں لینا �ن
 

 ذای� تیاری

۔ بیچی�  آئیوڈین � گولیاںدوافروش دکاننی نس�ن � بغ�ی  سال � کم عمر �  18کنبوں کو مشورە ہے کہ وە بچوں، ہنی
ن اور نوجوانوں، حاملہ اور دودھ پال�ن  ۔ 40وا� خواتنی  سال � کم عمر � افراد خانہ � ل�ی آئیوڈین � گولیاں خرید رکھنی
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 اجازت

 اور ای� ادارے جہاں ب�� دن � وقت رہ��  آئیوڈین � گولیاں
�

۔ سکول، بار�ن ہا�
�

 اجازت � دی جائنی �
�

�پرستوں � پیش�
۔

�
 اجازت طلب کریں �

�
، �پرستوں � پیش�  ہنی

 

  اور احتیا� اصولانتباە 
 وں � استعمال � بچوں اور نوعمر افراد � ل�ی ضمین اثرات کا خطرە بہت کم ہےآئیوڈین � گولی •
ن گولیوں � مجوّزە خوراک � زیادە نہ لنی  •  حاملہ اور دودھ پال�ن وا� خواتنی
) آئیوڈین دی�ن � ل�ی خاص احتیا� اص •  � پہ� مہی�ن منی

�
 ول واجب ہنی نوزائیدە بچوں کو (زند�

 dermatitis herpetiformisجلدی دانوں  ، تھائرائیڈ گلینڈ � فعل � خرای� یا تھائرائیڈ گلینڈ � ورم (تھائرائیڈائڻس) •
(Duhrings sykdom) ۔  گولیاں نہ لنی

�
 منی مبتال افراد آئیوڈین �

 نہ لنی  آئیوڈین � گولیاں جزو � الر�� رکھ�ن وا� افراد � اجزا منی � ک� گو�یا   (kaliumjodid) پوڻاشیم آئیوڈائڈ •
ورت نہنی لی آئیوڈین � گولیاں انہنی ،  جا چکا ہےجن لوگوں کا تھائرائیڈ گلینڈ آپریشن � ذری� نکاال  •  �ن � �ن

 

 یڻ� ایمرجن� پیش آ�ن پرا

نیٹ، ی� وی اور ریڈیو � ذری� اں لی�ن � بارے منی آئیوڈین � گولیرہ�ن اور  ڻھہرےعمارتوں � اندر  مشورە طلب کریں، ان��
۔  تب لنی جب یہ لی�ن کا مشورە دیا جاۓ۔ �ف آئیوڈین � گولیاںحاالت � مسلسل آگاە رہنی

 
 اہم ویب سائیڻس

  https://www.oslo.kommune.noبلدیہ � ویب سائیٹ: 
 https://www.dsa.no/atomberedskap� ویب سائیٹ: نارویجن ریڈیئشن پروڻیکشن اتھاری�  

https://www.oslo.kommune.no/
https://www.dsa.no/atomberedskap
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