
LẮP CỔNG KIỂM SOÁT PHÓNG XẠ TẠI NỘI BÀI
Cục An toàn bức xạ hạt nhân sẽ lắp đặt cổng kiểm soát chất phóng xạ tại ga đến của sân bay
quốc tế Nội Bài, Hà Nội, vào tháng 2.
                                                  Đây là một trong những hoạt động nhằm ứng phó với sự cố hạt
nhân có thể xảy ra, nhất là bài học từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản.  Các
nhân viên y tế kiểm tra phóng xạ cho người dân Nhật Bản sau  sự cố nhà máy điện hạt nhân
Fukushima hồi tháng 3. (Ảnh: picssite) Tiến sĩ Đặng Thành Lương, Phó Cục trưởng Cục an toàn
bức xạ hạt nhân cho biết, Cục đang phối hợp với Tổng cục Hải quan chuẩn bị các điều kiện lắp
đặt cổng kiểm soát chất phóng xạ ở sân bay Nội Bài. Trong năm ngoái, Cục đã hoàn thành lắp
đặt an ninh tại 22 cơ sở có nguồn phóng xạ cao trong khuôn khổ Dự án BOA của US DOE về
giảm thiểu nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ. Ông Lương cho biết thêm, Cục An toàn bức xạ
và hạt nhân cũng đang gấp rút chuẩn bị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục và Hội Tiêu
chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam để bảo đảm an toàn và an ninh đối với nguồn phóng
x ạ  d ù n g  t r o n g  n g ư ờ i  t i ê u  d ù n g .
                                                                                                                        Tin liên quan  Nhật Bản
sẽ chôn đất nhiễm xạ tại một số khu rừng  Hướng dương không khử được phóng xạ trong đất
Nhật  và  Pháp soạn thảo chuẩn an toàn hạt  nhân mới  Nhật  rải  nhựa thông ’cứu’  nhà máy
F u k u s h i m a
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