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Ниво радијације у млеку и спанаћу из области близу јапанске нуклеарне  електране
„Фукушима Даићи”, оштећене у земљотресу, изнад је прописаних  стандарда, а мала
количина радиоактивног јода пронађена је и у пијаћој  води у Токију и префектурама око
нуклеарке, саопштила је данас јапанска  влада.

    

Главни секретар кабинета Јукио Едано истакао је да ниво радијације  који је откривен у
млеку и спанаћу не представља, за сада, ризик по  људско здравље и позвао потрошаче
да остану смирени.

  

Необрађено млеко из града Кавамата у префектури Фукушима сакупљено је  у периоду
између среде и петка, а спанаћ у петак, из шест општина у  префектури Ибараки, према
подацима министарства здравља.

  

Влада је после инцидената у нуклеарном комплексу наредила евакуацију  становника из
области у кругу од 20 километара око централе, а људима  који живе до 30 километара
од нуклеарке саветовала је да остану у  кућама.

  

Млеко и спанаћ у којима је нађен виши ниво радијације пореклом је из  области изван те
зоне до 30 километара, пренела је јапанска новинска  агениција Кјодо.

  

Ниво јода нађен у млеку је три до пет пута већи од нормалног, а у спанаћу три до седам
и по пута, саопштило је министарство.

  

Према саопштењу власти у Фукушими, необрађено млеко није доспело до  тржишта, јер
фабрика која је требало да га преради због земљотреса није  радила.
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Локалне власти су позвале млекаре у Кавамати да не користе и не шаљу  своје
необрађено млеко, као и остале фармере у зони око нуклеарке да не  конзумирају, нити
шаљу своје производе.

  

Власти у префектури Ибараки саопштиле су да је вероватноћа да је спанаћ доспео до
тржишта веома мала.

  

У Токију, његовој околини и већини префектура око Фукушиме у води из  чесме
пронађене су мале количине радиоактивног јода, а у две префектуре,  Точиги и Гунма, у
води су нађени трагови цезијума, саопштило је  министарство образовања, културе,
спорта, науке и технологије.

  

Министарство је нагласило да та количина не утиче на људско здравље, чак и ако се
унесе у организам.

    

(Танјуг)

  

 2 / 2


