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مقابل آب هوشمند باشیم
این نکات ایمنی در مورد آب را با خانواده و دوستانتان در 
میان بگذارید تا آنها را در آب و اطراف آن ایمن نگه دارید.

Farsi

ایمنی آب در اطراف خانه
• در آب و یا نزدیک آب مراقب بچه ها باشید

• دور استخر خانه حفاظ بکشید
 • بعد از استفاده از استخرهای بادی٬ باد 

آن را خالی و آن را کنار بگذارید. 

• هیچوقت بچه ها را در وان تنها نگذارید
 • مراقب خطرات آبی مانند جوی آب باز٬ 

برکه و مخزن آب باشید

• سطلهای آب را خالی و آنها را دور از دسرتس قرار دهید 

ایمنی آب در استخر 
• به حرفهای نجات غریق استخر گوش دهید

• قوانین استخر و سایر اعالمیه ها را بخوانید

• اگر شنا بلد نیستید٬ به قسمت عمیق نروید

• محتاطانه بازی کنید-از بازی خشونت آمیز بپرهیزید

• به عالمت گذاریها در مورد عمق استخر توجه کنید

 ایمنی آب در رودخانه ها٬ 
دریاچه ها و سدها

• اعالمیه ها را بخوانید و آنها را رعایت کنید

• وضعیت آب از جمله جریان آب و دمای آن را چک کنید

 • مراقب حاشیه های لیز٬ سواحل سست و اشیای 
زیرآب رفته باشید

• از شنا کردن نزدیک محلهای قایقرانی بپرهیزید

• عمق آب را قبل از ورود به آن چک کنید 

ایمنی در آب در کنار ساحل

• همیشه جایی شنا کنید که پاسدار ساحلی داشته باشد

• همیشه بین پرچمهای قرمز و زرد شنا کنید

• اعالمیه ها را بخوانید و رعایت کنید

• اجازه ندهید توسط آب رانده شوید٬ جایی را به عنوان 
نقطه رجوع مشخص کنید
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