AlertÄƒ! Nor radioactiv peste Europa - Meteorologii au
fÄƒcut anunÈ›ul
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În data de 8 august 2019, la agenÈ›ia nuclearÄƒ rusÄƒ Rosatom a avut loc o explozie, în timp ce specialiÈ™tii lucrau la testar
unor arme noi. În urma acestui incident, cinci persoane È™i-au pierdut viaÈ›a. IniÈ›ial, oficialii nu au recunoscut faptul cÄƒ
nivelul de radiaÈ›ii în zonÄƒ a crescut de pânÄƒ la 10-15 ori mai mult È™i au dat asigurÄƒri cÄƒ, deÈ™i s-au înregistrat rad
acestora nu reprezintÄƒ un pericol pentru locuitorii din localitÄƒÈ›ile vecine. TotuÈ™i, oamenii din întreaga lume au privit
incidentul cu scepticism È™i au vrut sÄƒ afle dacÄƒ particulele posibil radioactive ce au fost eliberate în atmosferÄƒ în timpu
exploziei rachetei ruseÈ™ti reprezintÄƒ vreun pericol pentru Europa.
CITEÈ˜TE È˜I
... Acum: Turist din Polonia- rÄƒnit! Intervin salvamontiÈ™tii

Un meteorolog român a dezvÄƒluit faptul cÄƒ, analizând prognoza meteo pentru perioada urmÄƒtoare È™i elemente precum
vântului È™i nivelul de presiune, nu existÄƒ motive de îngrijorare.
?Vântul bate în sensul acelor de ceasornic. Când ai acest cer senin, fÄƒrÄƒ vânt deasupra locului în care a avut loc explozia,
înseamnÄƒ cÄƒ aceÈ™ti curenÈ›i vor împinge particulele eliberate în atmosferÄƒ spre nord, nord-est. Practic, vântul împinge
fi ridcat în atmosferÄƒ înapoi spre Rusia. Deci tot ce a ajuns în atmosferÄƒ în zilele de dupÄƒ accident se duce în acea zonÄƒ
declarat meteorologul invitat la Digi24.

Ce simptome are o persoanÄƒ care a fost expusÄƒ la radiaÈ›ii?
GreaÈ›Äƒ È™i vÄƒrsÄƒturi
Diaree
Durere de cap
FebrÄƒ
AmeÈ›ealÄƒ È™i dezorientare
Alterarea stÄƒrii generale
Hipotensiune È™i hemoragii interne
CÄƒderea pÄƒrului
CITEÈ˜TE È˜I
... AtenÈ›ie, piteÈ™teni! Se închide PiaÈ›a Ceair

Explozia a avut loc în timpul testÄƒrii unui motor de rachetÄƒ, a anunÈ›at un oficial din cadrul Ministerului ApÄƒrÄƒrii, men
cÄƒ nu au fost înregistrate radiaÈ›ii sau emanÄƒri de materiale dÄƒunÄƒtoare în urma incidentului.
?În timpul testÄƒrii unui motor a avut loc explozia È™i combustia produsului?, a declarat oficialul, citat de agenÈ›ia de presÄ

Interfax.
?Nu au fost emanate chimicale dÄƒunÄƒtoare în atmosferÄƒ, iar nivelul de radiaÈ›ii este normal?, a adÄƒugat acesta.
AutoritÄƒÈ›ile din oraÈ™ul Severodvinsk au anunÈ›at cÄƒ în urma exploziei a fost înregistratÄƒ o creÈ™tere uÈ™oarÄƒ a
radiaÈ›ii, relateazÄƒ agenÈ›ia de presÄƒ Tass.
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