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با آب زرنگ باشيد
به شريك شدن به اين نکات ذيل خانواده و دوستان خود را 
آنها ئيكه هر بار در داخل و اطراف آب اند با أمن نگه داريد.
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أمن بودن از آب در اطراف خانه
• اطفال را در آب و یا در نزدیکی آب نظارت منائيد

• حوض آببازى را كتاره بگرييد.
• حوض هاى پوقانه مانند را خالی و بعد از استفاده كنار 

بگذاريد

• هرگز اطفال را به تنهایی در حامم نگذاريد
• خطرات آب را بررسی منائيد مانند باز بودن آبروها، 

مخزن ها و تانك ها

• سطل ها را خالی منوده و دور از دسرتىس قرار دهيد

أمن بودن از آب در حوض آببازى 
 • معلومات نجات از غرق شدن را در حوض 

آببازى پريوى منائيد

• قوانین حوض آببازى و دیگر عالمت ها را بخوانيد

 • اگر شام منی توانید شنا منائيد از عمق آب 
در حوض آببازى جلوگريى منائيد

• آببازى با أمن منائيد – نه بازی خشن

• نشانه عمق در کنار حوض آببازى را چك منائيد

 آمن بودن از آب در رودخانه ها، 
دریاچه ها و سدها

• لوحه ها را بخوانید و از آن پريوى منائيد

• رشایط را چك منائيد مانند درجه فعىل حرارت آب

• لبه هائيكه باعث لغزيزش ميشود، جاهاى فاسد شده و 
اشیاء زیر آب را نظر اندازى منائيد

• از شنا کردن در نزدیك مناطق كشتى راىن اجتناب ورزيد

• عمق را قبل از اينكه شام داخل آب شويد بررىس منائيد 

أمن بودن از آب در ساحل

• همیشه در ساحل قانوىن شنا منائيد

• همیشه بین پرچم های زرد و رسخ شنا منائيد

• عالمه ها را بخوانید و از مقررات آن اطاعت منائيد

 • آنقدر پیش نرويد، يكجا را نشاىن منائيد تا بدانيد 
كه در كجا هستيد.
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