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அ�உைல மற்�ம் கதிாியக்கவிபத்� தயார்நிைல�ம் அய�ன் மாத்திைரகள் விநிேயாக�ம் 
 
பா�காவலர், பாடசாைலகளில் பணி�ாிபவர்கள், மழைலயர்பள்ளிகள், சிறார்- மற்�ம் ��ம்பநலேசைவ வழங்�ம் 
நிைலயங்கள் மற்�ம் சிறார்கள் பக�ல் தங்கியி�க்�ம் ஏைனய நிைலயங்களில் பணி�ாிேவா�க்�மான  தகவல் 

 
அ�உைல மற்�ம் கதிாியக்க சம்பவம் நிக�ம் பட்சத்தில் நா� ��வதி�ம் அய�ன் மாத்திைரகைள உட்ெகாள்ள 
ேவண்� ஏற்படலாம். ஐேராப்பாவின் அ�மின்நிைலயங்கள் பழைமயைடந்� வ�வதால் ேமாசமான விபத்�க்கள் 
ஏற்ப�வதற்கான ஆபத்�க்கள் அதிகாிக்கின்றன. அ�சக்தி�லம் இயங்�ம் கப்பல்கள் கைரேயாரப்ப�தியில்  
ேபாக்�வரத்தில் ஈ�ப�வ� அதிகாித்� வ�கிற�. இவ்வாறான ஒ� கப்ப�ல் விபத்� ஏற்ப�ம் ேபா� அல்ல� ஒ� 
பயங்கரவாதநடவ�க்ைக நிக�ம் பட்சத்தில் கதிர்�ச்� ெவளிேயற்றத்தால் ேநார்ேவ�ம் பாதிக்கப்படலாம். 

 
அ�க்கதிர்�ச்� பா�காப்� நடவ�க்ைகயின் ஒ�ப�தியாக ஒஸ்ேலா நகரசைபக்� உட்பட்ட பிரேதசத்தில் 
அைனத்� ெபா� மற்�ம் தனியார் பாடசாைலகள், மழைலயர்பள்ளிகள், சிறார்- மற்�ம் ��ம்ப ேசைவ 
நி�வனங்கள் மற்�ம் சிறார் பக�ல் தங்கியி�க்�ம் நி�வனங்களி�ம் அய�ன் மாத்திைரகள் ேசமித்� 
ைவக்கப்ப�கின்றன. அ�க்கதிர்�ச்� ெதாடர்பான ஏதாவ� ஒ� சம்பவம் நிக�ம் பட்சத்தில் சிறார்க�க்� 
அவர்கள் தங்கியி�க்�ம் இடத்தில் அய�ன் மாத்திைரகள் வழங்கப்ப�ம். 

 
சிறார்கள் தங்கியி�க்�ம் பாடசாைல, மழைலயர்பள்ளி அல்ல� நி�வனங்களில் அவர்கள் எங்ேக இ�க்கிறார்கேளா 
அங்ேக (பாடசாைல, மழைலயர்பள்ளி அல்ல� நி�வனம்) அவர்க�க்� அய�ன் மாத்திைரகைள வழங்க 
பா�காவலாின் �ன்ஒப்�தல் அவசியமா�ம் . 

  
அ�க்கதிர்�ச்� சம்பவம் ஏற்ப�ம் பட்சத்தில் உயர்நிைலப்பாடசாைலயில் தங்கியி�க்�ம் மாணவர்கள் 
அைனவ�க்�ம் அய�ன் மாத்திைரகள் அங்ேக வழங்கப்ப�ம். 

 
�ட்�ல் ேசமித்� ைவக்க அய�ன் மாத்திைரகைள வாங்காதவர்கள் இதைன ம�த்�ச்சீட்� இல்லாமல் 
ம�ந்�விற்பைன நிைலயத்தில் வாங்கி ைவத்தி�ப்ப� பாிந்�ைரக்கப்ப�கிற�. சம்பவம் நடந்த�டன் அய�ன் 
மாத்திைரகைள அவரச ம�த்�வ சிகிச்ைசப்பிாிவில் ெபற்�க் ெகாள்�ம் வாய்ப்�ம் இ�க்கிற�. 

 
பாடசாைலகள், மழைலயர்பள்ளிகள் மற்�ம் நி�வனங்களில் ேசமித்� ைவக்கப்ப�ம் அய�ன் மாத்திைரகள் அரச 
ம�ந்�கள் �கவர் நிைலயத்தால் வ�டா வ�டா பாிேசாதைனக்� உட்ப�த்தப்ப�ம். பாவைனக்காலம் ��ந்தா�ம் 
மாத்திைரகள் பய�ள்ளைவ அத்ேதா� பா�காப்பானைவ�ம் �ட. பாிேசாதைனகள் �லம் மாத்திைரகள் தரம் 
�ைறந்தைவயாக  இ�ப்ப� கண்�பி�க்கப்ப�ம் பட்சத்தில் மாத்திைரகள் மீளேசகாிக்கப்ப�வ�டன் 
பாவைனயி�ம் ஈ�ப�த்தப்பட மாட்டா�. 

 
மாத்திைரகைள பிரதானமாக உட்ெகாள்ள ேவண்�யவர்கள் 
அய�ன் மாத்திைரகைள பிரதானமாக உட்ெகாள்ள ேவண்�யவர்கள் 18 வய�க்�ட்பட்ட சிறார்கள், இளம் 
ப�வத்தினர், கர்ப்பிணிகள் மற்�ம் பா�ட்�ம் தாய்மார்கள் ஆகிேயாரா�ம். 
இவர்கள் அய�ைன அதிகளவில் பயன் ப�த்�கின்றனர், ேம�ம் இவர்கள் மாத்திைரகைள உட்ெகாள்வதன் �லம் 
அதிகம் பயைன�ம் ெப�கின்றனர். விேசட நிைலைமகளில் 18 �தல் 40 வயதிற்�ட்பட்ட வளர்ந்தவர்க�ம் அய�ன் 
மாத்திைரகள் உட்ெகாள்வ� �றித்� ஆேலாசைன வழங்கப்படலாம், �யபா�காப்�நடவ�க்ைக �றித்� தனிேய 
�றிப்பிட்�ள்ள ப�திையப் பார்க்க�ம். 
 
அய�ன் மாத்திைரகைளப் பாவித்தல் 
 
கதிாியக்க அய�ைன உட்�வாசிப்ப� ைதெராயிட்�ரப்பியில் �ற்�ேநாய் ஏற்ப�வதற்கான அபாயத்ைத 
அதிகாிக்கிற�. கதிாியக்க அய�ன் கசி� ஏற்ப�ம் பட்சத்தில், அய�ன் மாத்திைரகள் கதிாியக்க அய�ன் 
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உட்ெசல்லா� த�க்கலாம், ேம�ம் அ�விபத்� அவசரகாலபா�காப்�க்�� பாிந்�ைரக்�ம் பல பா�காப்� 
நடவ�க்ைககளில் ஒன்றாக இ� இ�க்கலாம். 
அய�ன் மாத்திைரகள் கதிாியக்க அய�னி��ந்� மட்�ேம பா�காக்கின்றன, மற்ைறய கதிாியக்க 
ெபா�ட்களி��ந்� பா�காப்ைப வழங்�வதற்�ாியதல்ல. அ�விபத்� அவசரகால பா�காப்�க்�� அய�ன் 
மாத்திைரகைள உட்ெகாள்�ம்ப� பாிந்�ைர வழங்கிய�ம் எவ்வள� விைரவில் எ�க்க ���ேமா அவ்வள� 
விைரவாக�ம் ேம�ம் காற்�, உண� மற்�ம் / அல்ல� பானங்களில் கதிாியக்க அய�ன் கசி� ஏற்பட்� 
4 மணித்தியாலங்க�க்�ள்�ம் மாத்திைரகைள உட் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
 
�ய�ன்ேனற்பா� 
 
அய�ன் மாத்திைரகள் ம�ந்�விற்பைன நிைலயங்களில் ம�ந்�சீட்�ன்றி விற்கப் ப�கின்றன. 18 வய�க்�ட்பட்ட 
சிறார்கள் மற்�ம் இளம்ப�வத்தினர், கர்ப்பிணிகள், பா�ட்�ம் தாய்மார் மற்�ம் 40 வயதிற்�ட்பட்ட 
உ�ப்பினர்கைளக் ெகாண்ட ��ம்பங்கள் அய�ன் மாத்திைரகைள வாங்கி ேசமிப்ப� பாிந்�ைரக்கப்ப�கிற�. 
 
ஒப்�தல் வழங்�தல் 
 
அய�ன் மாத்திைரகள் ெபற்ேறாாின் �ன்அ�மதி�டன் வழங்கப்படலாம். இதனால் பாடசாைலகள், 
மழைலயர்பள்ளிகள் மற்�ம் சிறார்கள் பகல்ேநரத்தில் தங்கியி�க்�ம் நி�வனங்கள் �ன்ஒப்�தைலக் ேகா�கின்றன. 

 
எச்சாிக்ைக மற்�ம் �ற்காப்� விதிக�ம் 
• அய�ன் மாத்திைரகைள பயன்ப�த்�வதால் ஏற்ப�ம் பக்கவிைள�க�க்கான ஆபத்� சிறார்கள் மற்�ம் 

இளம் ப�வத்தின�க்� மிக�ம் �ைற� 
• கர்ப்பிணிகள் மற்�ம் பா�ட்�ம் தாய்மார்கள் பாிந்�ைரக்கப்பட்டைத விட அதிகள� உட்ெகாள்வைத 

தவிர்க்க�ம் 
• �திதாக பிறந்த �ழந்ைதக்� (ஒ� மாதக்�ழந்ைத )அய�ன் மாத்திைர வழங்�வ� ெதாடர்பாக விேசட 

�ற்காப்�விதி�ைறகள் ெசல்�ப�யா�ம் 
• ைதெராயிட்�ரப்பி�க்கம் (ைதெராயிட்�ரப்பி அழற்சி) ெகாண்டவர்கள், ைதெராயிட்�ரப்பி ெசயற்பாட்�ல் 

ேகாளா�கள் அல்ல� ேதால் அழற்சி (ேதால்த�ப்� ேநாய்) இ�ப்பவர்கள் அய�ன் மாத்திைரகைள 
உட்ெகாள்ளக்�டா� 

• ெபாட்டாசியம் அயைடட் ஒவ்வாைம அல்ல� ம�ந்�களி�ள்ள ஏதாவ� ெபா�ட்க�க்� ஒவ்வாைம 
ெகாண்டவர்கள் அய�ன் மாத்திைரகைள உட்ெகாள்ளக் �டா� 

• ைதெராயிட்�ரப்பிைய சத்திரசிகிச்ைச �லம் அகற்றியவர்கள் அய�ன் மாத்திைரகைள உட்ெகாள்ளத் 
ேதைவயில்ைல 

 அ�உைல மற்�ம் கதிர்�ச்� சம்பவெமான்� ஏற்ப�ம் பட்சத்தில் 
 
உள்ேள தங்�ம் இடங்கள் மற்�ம் அய�ன் மாத்திைரகைள உட்ெகாள்வ� �றித்� ஆேலாசைனைய ெபற�ம். 
இைணயதளம், ெதாைலக்காட்சி மற்�ம் வாெனா� வழியாக தகவல்கைள அறிந்� ெகாள்ள�ம். அய�ன் 
மாத்திைரகைள உட்ெகாள்�ம்ப� பாிந்�ைர ெசய்யப்பட்டால் மட்�ேம  அவற்ைற உட்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

 
ெதாடர்�ைடய இைணயத்தளங்கள் 

நகரசைபயின் இைணயதளம்: https://www.oslo.kommune.no  
கதிர்�ச்�பா�காப்� மற்�ம் அ�பா�காப்� ஆைணயகத்தின் இைணயத்தளம்: 
https://www.dsa.no/atomberedskap 
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