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FFOORR EEWWOORR DD  
  
  
  
  
TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  oouurr  RRaa ddiiaatt iioonn  PPrr oott eecctt iioonn  PPrrooggrraa mm  aarree::  
  

11..   TToo  pprree vvee nntt  rraaddiiaatt iioonn  ffaattaa lliitt iieess;;  
  

22..   TToo  pprree vvee nntt  rraaddiiaatt iioonn  iinnjjuurriieess;;  
  

33..   TToo  rreemmaaiinn  wwiitt hhiinn  llee ggaa ll  rraaddiiaatt iioonn  ddoossee  lliimmiittss;;  
  

44..   TToo  kkeeee pp  rraaddiiaatt iioonn  ddoosseess  aass  llooww  aass  rreeaassoonnaa bbllyy  aacchhiieevvaabbllee..   
  
TThhiiss  bbooookk  ff oorr mmss  ppaarrtt  ooff  tthhee  RRaaddiiaatt iioonn  PPrrootteeccttiioonn  TTrraaiinniinngg  CCoouurrssee  ff oorr  tthhee  ssttaaff ff  ooff  tt hhee  PPooiinntt  
LLeepprreeaa uu  CCAANNDDUU-- 66  GGeenneerraattiinngg  SSttaatt iioonn..    II tt  iiss  ddeess iiggnneedd  ttoo  ggiivvee  yyoouu  aann  aapppprreecc iiaatt iioonn  aa nndd  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  rraaddiiaattiioonn  pprrootteeccttiioonn  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  tt oo  ff oollllooww,,  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaa nn  
mmeeeett  tt hhee  oobbjjeecc ttiivveess  lliissttee dd  aa bboovvee..   
  
  
  
  

JJ..   UU..  BBuurr nnhhaamm  
DDiirreeccttoorr ,,  HHeeaa lltthh  &&  SSaaffeettyy  DDiivviissiioonn  
NNeeww  BBrruunnss wwiicckk  PPoowweerr  CCoorrppoorraattiioonn  
NNeeww  BBrruunnss wwiicckk,,  CCaannaaddaa  

  
  

RReevv..  33,,  JJaannuuaa rryy  11999922  
  
NNOOTTEE  ((JJaannuuaarr yy  22000055)) ::    TThhee  ccoommpplleettee  rr eeffeerree nnccee  tteexxtt  ff oorr  tt hhiiss  cc oouurrssee  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  UURRLL::  
hhtt ttpp::////ccaanntteeaacchh..ccaanndduu.. oorr gg//ccaattaalloogg.. hhttmmll##NNBBPP OOWWEERR        
RReellee vvaa nntt  ppoorrtt iioonnss  ooff  tt hhee  rreeffeerr eennccee  ttee xxtt  aarree  ccooppiieedd  hheerree  ffoorr  cc oonnvvee nniieenntt  rreeffee rreennccee..   
  
                DDaann  MMeenneellee yy  



  
  
  
  
  

CCOONNTTEENNTTSS  
  
**CCHHAAPPTTEERR  11  --  TTHHEE  AATTOOMM  
  
AATTOOMMIICC   SSTTRRUUCCTTUURREE    
TThhee  aattoomm;;  pprroottoonnss,,  nneeuuttrroonnss,,   eelleeccttrroonnss;;  aattoommiicc  nnuummbbeerr;;  eelleemmeennttss;;  mmaassss  nnuummbbeerr;;  aattoommiicc  ssiizzee..   

IISSOOTTOO PPEESS    
SSeeppaarraattiioonn  ooff  iissoottooppeess;;  iissoottooppeess  ooff  hhyyddrrooggeenn  aanndd  uurraanniiuumm;;  nnuucclliiddeess..   
  

**CCHHAAPPTTEERR  22  --  RRAADDIIAATTIIOONN  TTHHEEOORRYY  
  
RRAADDIIOOAACCTTIIVVIITTYY    
SSttaabbllee  aanndd  rraaddiiooaaccttiivvee  nnuucclliiddeess;;  aallpphhaa,,   bbeettaa,,   ggaammmmaa  aanndd  nneeuuttrroonn  rraaddiiaattiioonn;;  eenneerrggyy,,  eelleeccttrroonn  vvoolltt..  

IIOONN IIZZAATTIIOONN    
IIoonn  ppaaiirrss;;  iioonniizzaattiioonn  bbyy  aallpphhaa  aanndd  bbeettaa  ppaarrttiicclleess;;  iioonniizzaattiioonn  bbyy  pphhoottooeelleeccttrriicc  eeffffeecctt,,   CCoommppttoonn  
ssccaatttteerriinngg,,  ppaaiirr  pprroodduuccttiioonn;;  iioonniizzaattiioonn  bbyy  nneeuuttrroonnss..   

PPEENN EETTRRAATTIINN GG  AABBIILLIITTYY  OOFF  RRAADDIIAATTIIOONN     
CCoommppaarriissoonn  ooff  aallpphhaa,,  bbeettaa,,  ggaammmmaa  aanndd  nneeuuttrroonn  rraannggee;;  bbeettaa  rraannggeess  iinn  vvaarriioouuss  mmaatteerriiaallss;;  
bbrreemmssssttrraahhlluunngg;;  hhaallff-- vvaalluuee  llaayyeerr;;  nneeuuttrroonn  rraannggee..   

DDEECC AAYY  SSCC HHEEMMEESS    
AAllpphhaa,,   bbeettaa,,   ppoossiittrroonn  aanndd  ggaammmmaa  ddeeccaayyss;;  eexxcciitteedd  aanndd  ggrroouunndd  ssttaatteess;;  ddeeccaayy  sseerriieess..   

RRAATTEE  OOFF  DDEECCAAYY    
AAccttiivviittyy;;  hhaallff--lliiffee;;  ddeeccaayy  ccuurrvvee;;  bbeeccqquueerreellss..  

NNEEUUTTRROO NNSS    
FFaasstt,,   ssllooww,,  tthheerrmmaall  nneeuuttrroonnss;;  nneeuuttrroonn  ssoouurrcceess;;  ffiissssiioonn;;  eellaassttiicc  aanndd  iinneellaassttiicc  ssccaatttteerriinngg;;  nneeuuttrroonn  
aaccttiivvaattiioonn;;  rraaddiiaattiivvee  ccaappttuurree;;  nneeuuttrroonn  rreeaaccttiioonnss  iinn  ttiissssuuee..   

RRAADDIIAATTIIOONN  SSOO UURRCC EESS  IINN  AA  NNUUCCLLEEAARR  PPLLAANN TT    
AAccttiivvaattiioonn,,  ccoonnttaammiinnaattiioonn;;  rraaddiiaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ccoorree;;  ffiissssiioonn  pprroodduuccttss;;  ffuueell  ffaaiilluurree;;  aaccttiivvaattiioonn  pprroodduuccttss  
iinn  mmooddeerraattoorr  aanndd  PPHHTT  ssyysstteemmss..   
  

CCHHAAPPTTEERR  33  --  BBIIOOLLOOGGIICCAALL  EEFFFFEECCTTSS  OOFF  RRAADDIIAATTIIOONN  
  
IIOONN IIZZAATTIIOONN  AANNDD  RRAADDIIAATTIIOONN  DDOOSSEE    
IIoonniizzaattiioonn  aanndd  iittss  eeffffeecctt  oonn  wwaatteerr  mmoolleeccuulleess;;  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  ddaammaaggee;;  aabbssoorrbbeedd  rraaddiiaattiioonn  ddoossee;;  
tthhee  ggrraayy;;  qquuaalliittyy  ffaaccttoorrss;;  eeqquuiivvaalleenntt  ddoossee;;  tthhee  ssiieevveerrtt..   

NNAATTUURRAALL  BBAACC KKGGRROOUUNNDD  RRAADDIIAATTIIOONN    



CCoossmmiicc  rraayyss;;  rraaddiiooaaccttiivviittyy  iinn  tthhee  eeaarrtthh''ss  ccrruusstt;;  rraaddoonn  ddaauugghhtteerrss;;  eexxtteerrnnaall  ggaammmmaa  rraaddiiaattiioonn;;  nnaattuurraall  
rraaddiiooaaccttiivviittyy  iinn  tthhee  bbooddyy;;  aarreeaass  ooff  hhiigghh  nnaattuurraall  rraaddiiaattiioonn;;  mmaann-- mmaaddee  rraaddiiaattiioonn;;  mmeeddiiccaall  eexxppoossuurreess;;  
ffaalllloouutt;;  ooccccuuppaattiioonnaall  ddoosseess;;  nnuucclleeaarr  ppoowweerr  ccoonnttrriibbuuttiioonn..  

HHEERREEDDIITTAARRYY  EEFFFFEECCTTSS      
CCeellll  ddiivviissiioonn;;  mmuuttaattiioonn;;  rriisskk  ffrroomm  rraaddiiaattiioonn..  

LLOONNGG--TTEERRMM  SSOOMMAATTIICC  EEFFFFEECCTTSS    
CCaanncceerr;;  hhuummaann  hhiigghh  eexxppoossuurree  ddaattaa;;  eexxttrraappoollaattiioonn  ttoo  llooww  ddoosseess;;  ccaanncceerr  rriisskk..   

SSHHOORRTT-- TTEERRMM  SSOOMMAATTIICC   EEFFFFEECCTTSS        
AAccuuttee  aanndd  cchhrroonniicc  eexxppoossuurreess;;  eeffffeeccttss  oonn  tthhee  cceellll;;  rraaddiiaattiioonn  ssiicckknneessss;;  rraaddiioosseennssiittiivviittyy;;  lleetthhaall  ddoossee;;  
ttrreeaattmmeenntt  ooff  rraaddiiaattiioonn  iinnjjuurryy;;  eeffffeeccttss  ooff  eexxppoossuurree  ttoo  ssppeecciiffiicc  oorrggaannss  oorr  ttiissssuueess..   

RRAADDIIAATTIIOONN  EEFFFFEECCTTSS  DDUURRIINNGG  PPRREEGGNNAANNCCYY    
EEffffeeccttss  ooff  eexxppoossuurree  ttoo  eemmbbrryyoo  oorr  ffooeettuuss,,  1100-- ddaayy  rruullee..  
  

CCHHAAPPTTEERR  44  --  DDOOSSEE  LLIIMMIITTSS  AANNDD  RRIISSKK  
  
DDOOSSEE  EEQQUUIIVVAALLEENNTT  LLIIMMIITTSS      
TThhee  IICCRRPP;;  IICCRRPP-- 2266  aanndd  IICC RRPP--6600;;  ssttoocchhaassttiicc  aanndd  nnoonn--ssttoocchhaassttiicc  eeffffeeccttss;;  oobbjjeeccttiivveess  ooff  rraaddiiaattiioonn  
pprrootteeccttiioonn;;  ddoossee  lliimmiittss..   

RRIISSKK      
AAccuuttee  aanndd  cchhrroonniicc  rriisskk;;  ooccccuuppaattiioonnaall  rraaddiiaattiioonn  rriisskk;;  hhoouurrllyy  rriisskk;;  lloosstt  lliiffee  eexxppeeccttaannccyy;;  ccoommppaarriissoonn  ooff  
vvaarriioouuss  rriisskkss..   

  
**CCHHAAPPTTEERR  55  --  IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS  
  
GGEENNEERRAALL      
FFeeaattuurreess  ooff  rraaddiiaattiioonn  iinnssttrruummeennttaattiioonn;;  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  rraaddiiaattiioonn  ttyyppee;;  mmeeaassuurreemmeennttss  mmaaddee  wwiitthh  
rraaddiiaattiioonn  iinnssttrruummeennttss..   

IIOONN IIZZAATTIIOONN  CCHHAAMMBBEERRSS      
PPrriinncciipplleess  ooff  ooppeerraattiioonn;;  iioonn  cchhaammbbeerr  ggaammmmaa  ssuurrvveeyy  mmeetteerrss;;  ttrriittiiuumm--iinn--aaiirr  mmoonniittoorrss;;  DDRRDD..  

PPRROO PPOORRTTIIOONNAALL  AANNDD  GGEEIIGGEERR  CCOOUUNNTTEERRSS        
GGaass  aammpplliiffiiccaattiioonn;;  pprrooppoorrttiioonnaall  ccoouunntteerrss  ffoorr  bbeettaa//ggaammmmaa  aanndd  aallpphhaa  ccoonnttaammiinnaattiioonn  aanndd  nneeuuttrroonn  
mmeeaassuurreemmeennttss;;  GGeeiiggeerr  ccoouunntteerrss  aass  ppaarrttiiccllee  ddeetteeccttoorrss  aanndd  ggaammmmaa  ssuurrvveeyy  mmeetteerrss..   

PPRRAACCTTIICCAALL  CCOONN SSIIDDEERRAATTIIOO NNSS      
IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  rraaddiiaattiioonn  ttyyppee;;  iinnssttrruummeenntt  ddeessiiggnn;;  ssppeecciiaall  ooppeerraattiinngg  tteecchhnniiqquueess;;  eenneerrggyy  ddeeppeennddeennccee;;  
ssccaalleerrss  aanndd  rraatteemmeetteerrss;;  rreessppoonnssee  ttiimmee;;  eeffffiicciieennccyy;;  ddeeaadd  ttiimmee;;  iinnssttrruummeenntt  cchheecckkss..   

SSCCIINNTTIILLLLAATTIIOONN  CCOOUUNNTTEERRSS      
FFuunnccttiioonnss  ooff  pphhoosspphhoorr,,   pphhoottoottuubbee,,  aammpplliiffiieerr  aanndd  ddiissccrriimmiinnaattoorr;;  aallpphhaa  sscciinnttiillllaattiioonn  ccoouunntteerr;;  ppuullssee  
hheeiigghhtt  aannaallyyssiiss;;  wwhhoollee-- bbooddyy  ccoouunntteerr;;  lliiqquuiidd  sscciinnttiillllaattiioonn  ccoouunntteerrss  ((bbiiooaassssaayy  aanndd  ppoorrttaall  mmoonniittoorr))..  

EEXXTTEERRNNAALL  DDOOSSIIMMEETTRRYY          
DDeessccrriippttiioonn  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  oouurr  TTLLDD  ssyysstteemm;;  nneeuuttrroonn  rreessppoonnssee;;  ooppeerraattiioonnaall  pprroocceedduurreess;;  
TTLLDD--DDRRDD  ddiissccrreeppaanncciieess..   

  



CCHHAAPPTTEERR  66  --PPRROOTTEECCTTIIOONN  FFRROOMM  EEXXTTEERRNNAALL  RRAADDIIAATTIIOONN  
  
TTIIMMEE,,  DDEECC AAYY  AANN DD  DDIISSTTAANNCCEE      
MMeetthhooddss  uussiinngg  ttiimmee,,  ddeeccaayy,,  ddiissttaannccee;;  iinnvveerrssee  ssqquuaarree  llaaww;;  ppooiinntt,,   lliinnee  aanndd  ppllaannee  ssoouurrcceess..   

SSHHIIEELLDDIINNGG      
AAllpphhaa,,   bbeettaa,,   ggaammmmaa  aanndd  nneeuuttrroonn  sshhiieellddiinngg;;  ddeessiiggnn  ooff  ppeerrmmaanneenntt  sshhiieellddiinngg..  

AACCCCEESSSS  CCOONNTTRROOLL      
SSaaffeettyy  pprreecceeddeennccee  sseeqquueennccee;;  aacccceessss  ccoonnttrrooll  ssyysstteemm..  

  
CCHHAAPPTTEERR  77  --  EEXXTTEERRNNAALL  RRAADDIIAATTIIOONN  HHAAZZAARRDDSS  
  
RREECC OOGGNNIIZZIINNGG  HHAAZZAARRDDSS      
HHaazzaarrddss  ooff  mmaajjoorr  ssttaattiioonn  ssyysstteemmss;;  hhaazzaarrdd  aasssseessssmmeenntt;;  ttyyppiiccaall  ggaammmmaa  aanndd  nneeuuttrroonn  ffiieellddss  aatt  PPooiinntt  
LLeepprreeaauu;;  aannttiicciippaattiinngg  cchhaannggeess  iinn  hhaazzaarrddss..   

RRAADDIIAATTIIOONN  SSUURRVVEEYYSS      
RRoouuttiinnee  aanndd  jjoobb  ssuurrvveeyyss;;  ssiiggnnppoossttiinngg;;  ggaammmmaa,,  bbeettaa  aanndd  nneeuuttrroonn  ssuurrvveeyyss..  

AALLAARRMMIINNGG  AARREEAA  GGAAMMMMAA  MMOO NNIITTOORRSS        
FFiixxeedd  aallaarrmmiinngg  aarreeaa  ggaammmmaa  mmoonniittoorrss..  

UUSSIINNGG  SSUUIITTAABBLLEE  DDOOSSIIMMEETTRRYY      
UUssee  ooff  TTLLDDss,,  DDRRDDss,,  ppeerrssoonnaall  aallaarrmmiinngg  ddoossiimmeetteerrss  aanndd  nneeuuttrroonn  ssuurrvveeyy  mmeetteerrss..   
  

CCHHAAPPTTEERR  88  --  IINNTTEERRNNAALL  RRAADDIIAATTIIOONN  HHAAZZAARRDDSS  
  
BBEEHHAAVVIIOOUURR  OOFF  IINNTTEERRNNAALL  SSOO UURRCC EESS        
EEnnttrryy  ooff  rraaddiioonnuucclliiddeess  iinnttoo  tthhee  bbooddyy;;  ddiissttrriibbuuttiioonn  iinn  tthhee  bbooddyy;;  ttaarrggeett  ttiissssuuee;;  bbiioollooggiiccaall  aanndd  eeffffeeccttiivvee  
hhaallff-- lliivveess;;  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm  ooff  rraaddiioonnuucclliiddeess..  

AANNNNUUAALL  LLIIMMIITT  OONN  IINNTTAAKKEE,,  DDEERRIIVVEEDD  AAIIRR  CCOO NNCCEENNTTRRAATTIIOONN     
IInnttaakkee  aanndd  uuppttaakkee;;  RReeffeerreennccee  MMaann;;  AALLII;;  DDAACC ;;  iinntteerrnnaall  eexxppoossuurree  aanndd  ccoommmmiitttteedd  ddoossee..   

TTRRIITTIIUUMM      
PPrroodduuccttiioonn;;  pphhyyssiiccaall  ffoorrmm;;  bbeehhaavviioouurr  iinn  tthhee  bbooddyy;;  eexxppoossuurree  aanndd  ccoommmmiitttteedd  ddoossee;;  bbiiooaassssaayy;;  ddoossee  
ccaallccuullaattiioonnss;;  iinnffiinniittyy  ddoossee;;  BBiiooaassssaayy  UUppddaattee  RReeppoorrttss;;  ssyysstteemmss  ccoonnttaaiinniinngg  ttrriittiiuumm..  

RRAADDIIOOIIOODDIINN EESS    333399  
IImmppoorrttaanntt  iissoottooppeess;;  ssoouurrcceess;;  bbeehhaavviioouurr  iinn  tthhee  bbooddyy;;  ddoossee  ccoommmmiittmmeenntt;;  tthhyyrrooiidd  bblloocckkiinngg..  

PPAARRTTIICCUULLAATTEESS      
SShhoorrtt-- lliivveedd  aanndd  lloonngg--lliivveedd;;  ttrraannssppoorrttaabbllee  aanndd  nnoonn-- ttrraannssppoorrttaabbllee;;  DDAACC  ffoorr  uunniiddeennttiiffiieedd  ppaarrttiiccuullaatteess;;  
ssoouurrcceess  aanndd  llooccaattiioonnss  ooff  ppaarrttiiccuullaatteess,,   ccaarrbboonn--1144..  
  

BBIIOOAASSSSAAYY      
EExxccrreettiioonn  aannaallyyssiiss;;  wwhhoollee  bbooddyy  ccoouunnttiinngg..  
  

CCHHAAPPTTEERR  99  --  CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN  CCOONNTTRROOLL  
  
SSUURRFFAACC EE  CCOONN TTAAMMIINNAATTIIOONN      



SSoouurrcceess;;  lloooossee  aanndd  ffiixxeedd  ccoonnttaammiinnaattiioonn;;  CC oonnttaammiinnaattiioonn  CCoonnttrrooll  LLiimmiittss  ((CCCCLL));;  ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  
mmeeaassuurreemmeennttss;;  ssuurrvveeyyss..     

AAIIRRBBOORRNNEE  CC OONNTTAAMMIINNAATTIIOO NN      
PPaarrttiiccuullaatteess;;  ccoonnttiinnuuoouuss  aaiirr  mmoonniittoorr;;  ssppoott  ssaammpplleerr;;  nnoobbllee  ggaasseess;;  rraaddiiooiiooddiinnee;;  ttrriittiiuumm;;  ttrriittiiuumm--iinn--aaiirr  
mmoonniittoorr;;  bbuubbbblleerr;;  aaiirrbboorrnnee  aarreeaass..   



CCOONNTTAAMMIINNAATTIIOONN  CCOONN TTRROO LL  DDEESSIIGGNN  FFEEAATTUURREESS          
ZZoonniinngg;;  RRuubbbbeerr  AArreeaass;;  CChhaannggee  RRoooomm;;  ddeessiiggnn  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  vveennttiillaattiioonn  ssyysstteemmss;;  hheeaavvyy  wwaatteerr  
vvaappoouurr  rreeccoovveerryy  ssyysstteemmss;;  llooccaall  vveennttiillaattiioonn  ssyysstteemmss..  

PPRROO TTEECC TTIIVVEE  CC LLOOTTHHIINNGG      
BBrroowwnnss;;  ddiissppoossaabbllee  ccoovveerraallllss;;  gglloovveess;;  ffoooottwweeaarr;;  ppllaassttiicc  ssuuiitt  aanndd  hhoooodd;;  pprrootteeccttiioonn  ffaaccttoorrss..   

RREESSPPIIRRAATTOORRSS      
AAiirr  ppuurriiffyyiinngg,,  aaiirr-- ssuupppplliieedd  aanndd  sseellff--ccoonnttaaiinneedd  rreessppiirraattoorrss;;    
pprrootteeccttiioonn  ffaaccttoorrss;;  rreessppiirraattoorryy  hhaazzaarrddss;;  rreessppiirraattoorr  ffiitt  tteessttiinngg;;  rreessppiirraattoorr  mmaaiinntteennaannccee..  

DDEECC OONNTTAAMMIINNAATTIIOO NN      
CChheemmiiccaall  aanndd  pphhyyssiiccaall  mmeetthhooddss;;  ggeenneerraall  pprriinncciipplleess;;  DDeeccoonnttaammiinnaattiioonn  CCeennttrree;;  ddeeccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  
eeqquuiippmmeenntt,,  wwoorrkk  aarreeaass,,   hheeaavvyy  wwaatteerr  ssppiillllss,,  ccllootthhiinngg,,  sskkiinn..   
  

**CCHHAAPPTTEERR  1100  --  DDOOSSEE  RREECCOORRDDSS  
  
EExxtteerrnnaall  ddoossee;;  iinntteerrnnaall  ddoossee;;  MMoonniittoorriinngg  PPeerriioodd  DDoossee  RReeppoorrtt;;  BBiiooaassssaayy  UUppddaattee  RReeppoorrtt;;  DDoossee  
CChheecckk  PPooiinntt;;  OO ccccuuppaattiioonnaall  DDoossee  RReeppoorrtt;;  mmSSvv//MMWW-- yy  ppeerrffoorrmmaannccee..   
  

**CCHHAAPPTTEERR  1111  --  WWAASSTTEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
  
SSOOLLIIDD  WWAASSTTEE      
TTyyppeess  ooff  ssoolliidd  wwaassttee;;  SSoolliidd  RRaaddiiooaaccttiivvee  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  FFaacciilliittyy  ((SSRRWWMMFF));;  wwaassttee  hhaannddlliinngg..  

DDEERRIIVVEEDD  EEMMIISSSSIIOONN  LLIIMMIITTSS      
CCrriittiiccaall  ggrroouupp;;  DDEELLss  ffoorr  aaiirrbboorrnnee  eemmiissssiioonnss;;  DDEELLss  ffoorr  lliiqquuiidd  eemmiissssiioonnss;;  ppaasstt  ppeerrffoorrmmaannccee..   

LLIIQQUUIIDD  WWAASSTTEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT        
SSoouurrcceess,,   ssttoorraaggee,,   ssaammpplliinngg,,  ddiissppeerrssaall;;  lliiqquuiidd  eefffflluueenntt  mmoonniittoorriinngg;;  tthhee  LLEEMM..  

GGAASSEEOOUUSS  WWAASSTTEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT          
VVeennttiillaattiioonn  fflloowwss  eexxhhaauussttiinngg  ttoo  tthhee  ssttaacckk;;  ggaasseeoouuss  eefffflluueenntt  mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemm;;  GGEEMM  aanndd  nnoobbllee  ggaass  
ssppeeccttrroommeetteerr;;  CC-- 1144  ssaammpplleerr..   

EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL  MMOONNIITTOORRIINNGG      
OObbjjeeccttiivveess;;  aattmmoosspphheerriicc  mmoonniittoorriinngg;;  tteerrrreessttrriiaall  mmoonniittoorriinngg;;  oocceeaann  mmoonniittoorriinngg..  
  

**CCHHAAPPTTEERR  1122  --  WWOORRKK  PPLLAANNNNIINNGG  
  
WWoorrkk  CCoonnttrrooll  aatt  PPooiinntt  LLeepprreeaauu  GG..SS..,,  JJoobb  SSaaffeettyy  AAnnaallyyssiiss;;  wwoorrkk  pprroocceessss  iinntteerrffaacceess  ((tthhee  SSaaffeettyy  
WWhheeeell));;  wwoorrkk  ppllaannnniinngg  ssppeecciiffiiccss;;  wwoorrkk  ppllaannnniinngg  eexxaammpplleess..   
  

**CCHHAAPPTTEERR  1133  --  EEMMEERRGGEENNCCYY  PPLLAANNNNIINNGG  
  
PPooiinntt  LLeepprreeaauu  GG..SS..  CCoonnttiinnggeennccyy  PPllaann;;  AAlleerrtt  aanndd  EEmmeerrggeennccyy  aallaarrmmss;;  RReessppoonnssee  TTeeaamm;;  OOffff--SSiittee  
EEmmeerrggeennccyy  CCeennttrree..  
  
NNoottee::    **  CCHHAAPPTTEERRss  mmaarrkkeedd  wwiitthh  **  aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  iissssuuee..  
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