8)

AKo sA cHRÁNlŤ PRED RADoNoM?

Preventívne opatrenia
sa vykonávaj pred vyÍstavbou domu alebo bytu.
Cielbm preventívnych opatrení je zabrániť
prenikaniu rad nu do domu alebo bytu
o pouŽitím vhodnyich stavebn ch a izolačnyich
materiáloV
o zabezpečenímdostatočnéhoodvetrania domu
alebo bytu.

N pravné opatrenia
sa

vykonávaj

v existujricej stavbe, teda dome

alebo byte, ktoré zabránĺa prenikaniu rad nu
do vnritorného ovzdušĺa domu alebo bytu.
Nápravnyími opatreniami m Žu byť
o protiradonové bariéry umiestnené v základoch

o

stavby,

ber najvhodnejšieho preventívneho alebo
nápravného opatrenĺa závisí
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Regionálny rirad verejného zd ravotníctva
Bratĺslava, hl. mesto so sídlom v Bratislave

www.ľuvzba.sk

Regionál ny rad verejného zdravotn íctva
so sídlom v Nitre

Rn

www.ruvznľ.sk

Regionálny rad verejného zd ravotn íctva
so sídlom v Banskej Bystrici
rad verejného zdravotníctva

g

so sídlom v Košiciach

www.ruvzke.sk

O od typu stavby, teda domu alebo bytu,
o vlastnosti podloŽia,
o zĺsteného vyiskytu rad nu v pod|oŽí alebo
vo vn tornom ovzduší domu alebo bytu.
l

Ú rad verej ného zd ravotn íctva S loven skej repu
www.uvzsr.sk

Regionálny

V

f

e-maĺl: radon@uvzsľ.sk

www.ruvzbb.sk

odvetrávacĺe systémy z podloŽia.

PoloŽenie proti rad novej

zísKAŤĎnlšIe
lNFoRMÁclE o RADÓNE?

9) KDE MoŽEM
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Vyrobené s finančnou pomocou WHo v rámcĺ Dvojročnej
dohody o spolupráci s MZ SR na roky 2016-2017
ZdĄ: Jiránek,

M.: lzolace proti

rad nu

Foto: 5hutterstock.com, Jiránek, who.int
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1)

Čo JE RADoN?

Rad n je prírodn rádioaktívny plyn bez chuti
a zápachu, ktor sa nachádza všade okolo nás.

Vzniká v

p

de a v hoľninách postupnou premenou uránu, odkial'sa uvo! uje do
O p dneho vzduchu,
Ovody,

o
o

PosToJ svEToVEJ ZDRAVoTNíCKEJ
oRGANlzÁclr (wno) K RADoNU
WHo odpor ča venovať zv šen pozornosť proble4)

von kajšieho ovzdušia,

vnrjtorného ovzdušia domov a bytov'

aiil'

matike rad nu. Rad n predstavuje po fajčenídruhé
najväčšierĺzĺkovzniku rakoviny plÚc'

Stlvislosť medzi zvyíšenyŕmvyiskytom rakoviny
plÚc a rad nom bola jednoznačne preukázaná
epidemiologick1imi šttidiami na obyvatelbch
v oblastiach s vyššímvyiskytom rad nu v podloŽí,
vdomochavbytoch.

WHo odporuča krajinám, aby v1iskyt radonu vo vn
tornom ovzduší budov nebol vyššíako 300 Bq/m3.
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2) KDE MA MÔŽE RADÓN

oHRozovAŤ?

Vyššív skyt ľad nu je vo vnritornom ovzduší
domov a bytov' ktoré s
o v prĺamom kontakte s podloŽím,
o nesprávne odizolované od zeme,

3)

Z

prieskumov vyplynulo, Že obyvatelia vnímaj
ožiarenie rad nom ako najmenej v1iznamné riziko pre zdravie V porovnaní s ostatnyimi rĺzikovyimi
faktormi ako srj UV żĺarenie,rtg Žiarenĺe a iné elektromagnetické polia.

S

časnépoznatky potvrdzujri, Že najvyššieriziko pre
zdravie predstavuje oŽiarenie rad nom v porovnaní
s uvedeny7mi rizikovyÍmi faktormi.

AKo MoŽEM zlsTlĹ Čl ľvlÁtvl RADoN
V DOME ALEBO V BYTE?
6)

Prítomnosť rad nu nevieme zistiť ludskyÍmi zmyslami, ale meraním. Meranie rad nu vo vn tornom
ovzduší domov a bytov sa vykonáva jednoduchyŕm
meraním spravidla trvajricim minimálne 3 mesiace
organĺzáciou, ktorá má na to povolenĺe od Úvz sR.

AK MoJ sUsED zlsTll, Žr ľvlÁ PRoBLÉM
s RADoNoM, MÔŽEM Ho MAŤ AJ JA?

Áno, m žem ho maťaj ja.V skyt ľad nu vo vnlitornom ovzdušídomov a bytov je ľozdielny a závisí od
skytu rad nu v p dnom vzduchu,
o ĺzolačnéhomateriálu,
o stavebného materĺálu,
o ročnéhoobdobĺa,
O sp sobu vetrania,

Ov

do pltic d chaním' kde
mÔŽe spÔsobiť ich poškodenĺe a m že zv' šiť'
riziko vzniku rakoviny. Príznaky rakoviny
dostáva

plric sa nemusĺa prejaviť okamŽite, ale m Žu
sa prejaviť o niekolko rokov aŽ desiatok
rokov.

stavebného materiálu s vyššímobsahom prĹ
rodn ch rádionuklidov, napríklad vyrobeného zo
škváry alebo popolčeka,
oz podzemnej vody pri sprchovaní, um vaní alebo
varení.

7)

AKo RADÓN VPLÝVA NA zDRAvlE?

n sa

v stavebnej konštrukciĺ a diftjziou,

ozo

-

nedostatočne Vetra né,
postavené zo stavebn1ich materiálov
s vyššímobsahom prírodnyich radionuklidov.

Rad

Rad n sa do domu alebo do bytu dostáva
Ozo zeme cez r zne otvory, praskliny, netesnosti

Rĺziko vzniku rakoviny pl'ric zapríčĺnené
oŽiarením rad nom m že byť v rozmedzí 3o/o aŽ 14o/ov závislosti
od priemerného vyiskytu rad nu v krajine.
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AKO SA RADON DOSTANE DO DOMU
ALEBO BYTU?
5)

Zdroj:WHO

Ovykurovania.

