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PANDUAN BEKERJA DENGAN BUNGKUSAN-
BUNGKUSAN YANG MENGANDUNGI

BAHAN RADIOAKTIF.

Bungkusan-bungkusan yang mengandungi bahan radio-
aktif boleh dikenali dengan label-label berikut:-

1- Label pertama (berwarna putih - kategori 1) diguna-
kan apabila aktiviti bahan radioaktif yang ada di da-
lam bungkusan itu adalah rendah dan dos sinaran di
permukaan bungkusan itu hampir tiada atau torlalu
rendah.

2. Label-label kedua dan ketiga (kuning kategori II &
III) digunakan untuk bahan-bahan radioaktif dan
dos sinaran dipermukaan bungkusan itu adalah lebih
tinggi dan" kadar dos latarbelakang (background

. dose rate). Dari segi ini, bungkusan-bungkusan yang
berlabel kategori II lebih 'Aktif dari bungkusan-
bungkusan yang berlabel kategori II.

3. Bagaimanapun, peraturan-peraturan antarabangsa
menghadkan dos sinaran yang boleh didapati pada
permukaan bungkusan-bungkusan bahan-bahan ra-
dioaktif hingga ke suatu paras yang selamat. De-..
ngan itu, buhgkusan-bungkusan bahan radioaktif
adalah selamat dan adalah tidak membahayakan me-
reka yang bekerja dengannya. Kebanyakan bung-
kusan-bunqkusan ini mengandungi radioisotop-ra-



dioisotop untuk kegunaan perubatan. Radioisotop-
radioisotop juga digunakan dalam perindustrian dan
penyelidikan.

4. Berikut adalah beberapa peraturan-peraturan dan
tauladan baik yang harusdipatuhi bagi mereka yang
bekerja dengan bungkusan-bungkusan bahan radio-
aktif :-

A. Kurangkan masa sentuhan (contact time)
ngan bungkjsan-bungkusan yang mengai .h»
bahan'radioaktif.

Selesaikan kerja dengan secepat mungkin. Ja-
ngan membuang masa apabila bekerja atau bv
dekatan dengan bungkusan-bungkusan itu.



- Jangan gunakan bungkusan-bungkusan itu se-
bagai meja atau tempat duduk.

B. Bungkusan-bungkusan bahan radioaktif mesti
disimpan atau diletakkan berjauhan dari kaki-
tangan dan pejabat-pejabat kakitangan. Jauh-
kan juga bungkusan-bungkusan itu dari filem
dan/atau negatif filem.

Lctakkan bungkusan-bungkusan itu di suatu
tempat khas berjauhan dari te in pat-tern pat
orang ramai.



Di mana boleh, gunakan kereta sorong apabils
membawa/memindahkan bungkusan-bungkusan
itu supaya ianya berjauhan dari diri sendiri.

Jangan letakkan bungkusan-bungkusan itu
berhampiran dengan pemandu di dalam ken-
deraan

Jangan longgokkan bungkusan-bungkusan itu
di suatu tempat hinggakan jumlah besar indeks
pengangkutan, atau "Transport Index" (T.I.)
bungkusan-bungkusan itu melebihi dari 50
unit.



Harus diingat bahawa kandungan bungkusan-bung
kusan ini diperlukan untuk perubatan, industri atau
penyeliclikan. Oleh itu, adalah penting penghanta-
rannya tidak dilewatkan.

C. Sekiranya berlaku sebarang kemalangan, urn-
pamanya bungkusan-bungkusan itu rosak atau
bocor, langkah-langkah yang perlu diambil
adalah.

(i) Jauhkan diri dan orang-orang lain dari
bungkusan-bungkusan yang rosak itu.
Jangan sentuh bungkusan atau isi kan-
dungan bungkusan itu. Dirikan papan
tanda untuk memberi amaran kepada
orang ramai supaya menjauhkan diri dari
kawasan itu.

(ii) 'Laporkan kemalangart itu kepada pegawai
berkenaan dengan segera supaya langkah-
langkah keselamatan dapat diambil.

(iii) Jika terpegang bungkusan atau isi kan-
dungan bungkusan yang rosak itu, basuh
tangan dan/atau bahagian badan yang ter-
sentuh tadi dengan segera. Laporkan juga
perkara ini kepada pegawai berkenaan.

(iv) Jangan cuba mencuci kawasan kema-
langan itu dengan sendiri. Ini adalah
tugas-tugas dan tanggungjawab kaki-
tangan yang terlatih. terlatih.

Dicetak oleh Unit Penerbitan
Jab at an Sains Penerangan. UT!\'


