
পরিরথিরি রিয়ন্ত্রণে আিাি  
জি্য রিণ দ্ে রিকা

রেডিয়�োলডিিডিত এবং ডিউডলি�োেিডিত  
িরুডে পডেডথিডত

ব্যরতিরবণিষ এবং 
পরিবাি

পোেমোণডবক অস্ত্র, রতিড্রি� পদোর্থ ডমডরিত ডবয়্োেক (“রবোমো”), পোেমোণডবক ডবদয্ুয়তে প্যুোয়টে দর্্থটিো, রতিড্রি� পদোয়র্থে পডেবহয়িে সময়� 
দর্্থটিো বো রপশোগত দর্্থটিো ররয়ক রতিড্রি� পদোর্থ িডিত িরুডে অবথিো রদখো ডদয়ত পোয়ে। রতিড্রি� পদোয়র্থে যয়রষ্ট মোত্ো� ডবডকেণ ররয়ক ত্বয়ক 
জ্োলো ধেয়ত পোয়ে, অস্থিতো রদখো ডদয়ত পোয়ে এবং কযুোন্োে রেোগ হও�োে সম্োবিো রবয়ে রযয়ত পোয়ে।

রিিণি চণে যাি।
আপডি রকোয়িো গোডেে ডিতয়ে রোকয়ল:

     েোস্োে ধোয়ে গোডে ডিয়� আস্ি, ইডজিি বন্ধ কয়ে ডদি, িোিোলো এবং 
ি্লি্ডল বন্ধ কয়ে ডদি এবং এ�োে কডডিশিোে বো ডহটোে বন্ধ কয়ে ডদি।

     িেম কোগি, কোপে বো িোমোে হোতো ডদয়� আপিোে িোক ও মখ্ রেয়ক 
ডিি।

     গোডেে ডিতয়েই রোকুি বো আয়শপোয়শ ডবড্ডং রোকয়ল রসখোয়ি আরি� 
খ্য়ঁি ডিি বো মোটিে িীয়েে রকোয়িো আরিয়� েয়ল যোি।

আপডি বোইয়ে রোকয়ল:

     িেম কোগি, কোপে বো িোমোে হোতো ডদয়� আপিোে িোক ও মখ্ রেয়ক 
ডিি।

     সয়গে সয়গে এমি রকোয়িো ডবড্ডং-এ েয়ল যোি যোে রদও�োল এবং 
িোিোলোগুডল ক্ষডতগ্রস্ হ�ডি। রদও�োল বো িোিোলো ক্ষডতগ্রস্ হয়� রোকয়ল, 
ডিতয়েে অিযু রকোয়িো রয়ে েয়ল যোি বো অিযু রকোয়িো ডবড্ডং খ্য়ঁি ডিি।

     সম্ব হয়ল এবং ডিেোপয়দ কেো রগয়ল, ডিয়িে সয়গে রপোষযুয়কও ডিয়� যোি।

     পোেমোণডবক ডবয়্োেণ রটয়ল, ডবড্ডং-এে মোঝখোয়ি েয়ল আস্ি, ছোদ ও িোিোলোগুডল ররয়ক যত দয়ূে সম্ব তত দয়ূে সয়ে 
আস্ি। মোটিে তলো� রকোয়িো আরিয়� েয়ল যোও�ো সবয়রয়ক ডিেোপদ। 

একবোে ডিতয়ে এয়স রগয়ল:

     িোিোলগুডল, বোইয়েে দেিোগুডল এবং অিযুোিযু রখোলো িো�গোগুডল বন্ধ কয়ে ডদি।

     বোডেয়ত বো অযুোপোট্থ য়ময়টে, িোিোলোে ফযুোি, এ�োে কডডিশিোে এবং ডহটিং/কুডলং ডসয়টেম যো বোইয়ে ররয়ক বোতোস ডিতয়ে ডিয়� 
আয়স তোয়দে বন্ধ কয়ে ডদি।

     িয়্তো এবং শেীয়েে উপয়ে েোডপয়� েোখো িোমোকোপে খ্লি্ এবং ডসল কয়ে েোখো যোয়ব এমি বযুোগ বো কয়টেিোয়ে িয়ে েোখ্ি। 
এই কোপেগুয়লো প্িেো� বযুবহোে কেয়বি িো। তোয়দে কীিোয়ব রফয়ল ডদয়ত হয়ব রসই ডবষয়� শহয়েে পক্ষ ররয়ক ডিয়দ্থশোবলী 
রদও�ো হয়ব। 

সাধািে রিণ দ্ে রিকা

  রবশ্বস্ত জায়গা থেণকই স্াথি্য সংক্ান্ত 
িে্যসমহূ রিি (nyc.gov, cdc.gov  
এবং 311)।

  জরুরি অবথিাি রবষণয় িে্য থপণি 
Notify NYC (NYC সরূচি করুি) 
এি জি্য সাইি আপ করুি।

  আপরি রিণজ বা আপিাি পরিরচি 
থকউ এই পরিরথিরিি কািণে 
অসহায় থবাধ কিণে বা পরিরথিরি 
সামাে র্ণি সহায়িা োগণে, 
আপিাি রিণজি িাষায় রবিামণূে্য 
সহায়িা থপণি lifenet.nyc এ 
যাি।

  জরুরি অবথিায়, সবসমণয় 911 
িম্বণি থ�াি করুি। 
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রিিণিই োকুি।
    ডিেোপদ থিোয়ি েয়ল যোও�োে িিযু বলো হয়ল শুধ্মোত্ তখিই যোি। 

    থিোিী� কত্্থ পক্ষ কয়লে িল অডিেোপদ ডকিো তো িোডিয়� রদয়বি। রবোতলবডদি িল পোি করুি এবং ডসল লোগোয়িো পোত্ ররয়ক 
খোবোে খোি। 

    পযুোয়কয়টে ডিতয়ে রোকো বো ডরিিোয়েে ময়ধযু, ডরিয়িে ময়ধযু রোকো রকোয়িো ডকছ্ বো দর্্থটিোথিল ররয়ক দয়ূে রোকো পযুোড্রি ডিেোপদ 
বয়ল ময়ি কেয়ত পোয়েি। সয়দিহ িোগয়ল, রখোলোে আয়গ পযুোয়কট পডেষ্োে িয়ল িোয়লো কয়ে ধ্য়� ডিি।

    ডসল কেো পোয়ত্ রোকো পশুয়দে খোবোে পশুয়দে খোও�োয়িোে ডদক ররয়ক ডিেোপদ বয়ল ধয়ে ডিয়ত পোয়েি। বযুবহোে কেোে আয়গ 
রপোয়ষযুে রোলো, পোত্ বো পযুোয়কট পডেষ্োে িয়ল িোয়লো কয়ে ধ্য়� ডিি।

     আয়স্ কয়ে আপিোে িোক রঝয়ে ডিি এবং িেম কোগিটি ট�য়লয়ট ফ্যুোশ কয়ে ডদি।

     আপিোে শেীয়েে উপে ররয়ক িীয়ে পয্থন্ত এবং আপিোে ে্ল শোবোি এবং িল ডদয়� ধ্য়� ডিি।

      স্োি কেয়ত এবং পোি কেয়ত িল ডিেোপদ বয়ল ময়ি কেয়ত পোয়েি তয়ব আডধকোডেয়কেো অিযু করো বলয়ল তোয়ত 
রখ�োল েোখ্ি।

      আপিোে ত্বয়ক উষ্ণ িয়লে বো বোয়পেে ছযুোঁকো রদয়বি িো, রষয়বি িো বো ে্লকোয়বি িো।

      কডডিশিোে বযুবহোে কেয়বি িো - বযুবহোে কেয়ল তোয়ত পদোর্থগুডল আপিোে ে্য়ল আটয়ক রোকয়ত পোয়ে।

      স্োি কয়ে রিও�ো আপিোে পয়ক্ষ সম্ব িো হয়ল, রকোয়িো ডসয়কে হোত, মখ্ এবং শেীয়ে রবডেয়� রোকো অংশগুডল ধ্য়� ডিি 
বো ডিয়ি কোপে ডদয়� ডিয়িয়ক ময়্ছ ডিি।

রিিাপণ্ রচরকৎসাি সহায়িা রিি।
    আপিোে যডদ িীবি সংশ� হয়� যোও�োে ময়তো রকোয়িো আরোত িো লোয়গ, তোহয়ল কত্্থ পক্ষেো যতক্ষণ িো বলয়ছি রয বোইয়ে যোও�ো 

ডিেোপদ ততক্ষণ বোইয়ে রবে হয়বি িো। 

    রতিড্রি� পদোয়র্থে সংস্পয়শ্থ আসোে অল্প সময়�ে ডিতয়েই আপিোে ত্বয়ক জ্োলো িোব রদখো ডদয়ল বো বডম িোব রদখো ডদয়ল, বো বডম 
কেো শুরু কেয়ল, আপিোে আরি�থিল ররয়ক রবে হয়� ডগয়� ডেডকৎসো কেোয়িো যখি ডিেোপদ হয়ব তখি সয়গে সয়গে তো করুি।

    প্রয়�োিয়ি, মোিয়্ষেো রতিড্রি� পদোয়র্থে সংস্পয়শ্থ এয়সয়ছি ডকিো এবং সংক্রডমত হয়�য়ছি ডকিো তো পেীক্ষো কেয়ত স্োথিযু দপ্তে 
এবং অডনি দপ্তয়েে পক্ষ ররয়ক কডমউডিটি ডেয়সপশি রকন্দ্র গয়ে রতোলো হয়ব। কখি এবং রকোরো� রযয়ত হয়ব তো শহয়েে পক্ষ ররয়ক 
িোিোয়িো হয়ব। এই পডেয়ষবোে িিযু হোসপোতোয়ল যোয়বি িো। 

খবিাখবি রিণি োকুি।
    কীিোয়ব ডিেোপয়দ রোকয়ত পোেয়বি রসই ডবষয়� আডধকোডেকয়দে ররয়ক তরযু রপয়ত রেডিও, রটডলডিশি, কডপিউটোে বো রমোবোইল 

ডিিোইস বযুবহোে করুি।
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RESPONSE GUIDE
RADIOLOGICAL AND  
NUCLEAR EMERGENCIES 

INDIVIDUALS 
& FAMILIES

A radiological emergency can be caused by nuclear weapons, explosives mixed with radioactive materials 
(“dirty bombs”), nuclear power plant accidents, transportation accidents involving radioactive materials or 
occupational accidents. In high enough quantities, radiation can cause skin burns, radiation sickness and 
an increased risk of cancer.

Get inside.
If you are in a car:

     Pull to the side of the road, turn off the engine, 
close the windows and vents, and turn off the air 
conditioner or heater.

     Cover your nose and mouth with a tissue, cloth  
or sleeve.

     Stay in the car, find shelter if there are buildings 
nearby or go underground.

If you are outside:

     Cover your nose and mouth with a tissue, cloth  
or sleeve.

     Quickly enter a building whose walls and windows 
have not been damaged. If there is any damage to 
a wall or window, move to an interior room or find another building.

     Take pets with you if it is possible and safe to do so.

     In the case of a nuclear explosion, go to the center of the building, as far from the roof 
and windows as possible. Going to the basement is best. 

Once inside:

     Shut windows, outside doors and other openings.

     In houses or apartments, turn off window fans, air conditioners and heating/cooling 
systems that bring air from outside.

     Remove shoes and outer layers of clothing and put them in sealable bags or containers. 
Do not reuse these clothes. The City will provide instructions on disposal. 

GENERAL GUIDELINES

  Get health information 
from credible sources  
(nyc.gov, cdc.gov and 311).

  Sign up for Notify NYC 
for information about 
emergency events.

  If you or anyone you know 
feels overwhelmed or 
needs help coping, visit 
lifenet.nyc for free help in 
your language.

  In an emergency, always 
call 911. 
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Stay informed.
    Use radios, televisions, computers or mobile devices for information from officials about 

how to stay safe.

Get medical help safely.
    Unless you have a life-threatening injury, do not leave your shelter until authorities have 

said it is safe to go outside. 

    If you have skin burns or nausea, or begin vomiting shortly after radiation exposure, seek 
medical attention as soon as it is safe to leave your shelter.

    If necessary, Community Reception Centers will be set up by the Health Department and 
the Fire Department to check people for radiation exposure and contamination. The City will 
provide instructions of when and where to go. Do not go to hospitals for this service. 

Stay inside.
    Do NOT evacuate unless instructed to do so. 

    Local authorities will announce if the tap water is unsafe. Drink bottled water and eat food 
from sealed containers. 

    Anything packaged or in a freezer, refrigerator or pantry away from the incident is safe. If in 
doubt, rinse packaging before opening.

    Pet food in sealed containers is safe for animals to eat. Rinse pet bowls, containers or 
packaging before using.

     Gently blow your nose and flush the tissue down the toilet.

     Wash your body and hair from the top down with soap and water.

      Water is safe to use for showers and drinking unless officials say otherwise.

      Do not scald, scrub or scratch your skin.

      Do not use conditioner—it can cause particles to stick to your hair.

      If you cannot take a shower, wash hands, face and exposed parts of your body at a 
sink, or wipe yourself down with a wet cloth.
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