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اننکات ایمنی برای شناگر  
Safety Tips for Swimmers  

 توانمیایمنی که در زیر بیان شده است،  یسادهمقررات  با پیروی کردن از

را در  مقرراتشنا، غرق شدن و مرگ جلوگیری کرد. این  هایآسیباز 

یا وان حمام  استخر اختصاصی تا دریاچه یاساحل  از های آبی،تمام پهنه

آگاه باشید که هر استخری که عموم به آن دسترسی . توان به کار بستمی

 سی پیروی کند.استخر بیبایست از مقررات دارند می

 ؟بمانمایمن  شنا کردن هنگامدر  متوانمیچگونه 

 عالئم و تابلوها را بخوانید

اطالعات از  را بخوانید و ی شنانصب شده در محوطهالئم و تابلوهای ع

تمیز و عاری از و منظور حفاظت از شما   پیروی کنید. این عالئم، به ایمنی

 اند.شده نصبنگه داشتن استخرها  میکروب

 

 راه بروید، ندوید

این ناحیه، به ویژه هنگامی که آب اطراف استخر ندوید. هرگز در سکوی 

 .باشدلغزنده  تواند بسیارمی، روی سکو باشد

 

 مراقب باشید استخرورود و خروج از  در هنگام
تا از سر خوردن یا افتادن  استفاده کنیددستگیره  در صورت امکان، از

پیشگیری شود. هنگام بیرون آمدن از آب، از باال رفتن از سطوح لیز یا بی 

 ثبات خودداری کنید.

 

 قبل از پریدن یا شیرجه زدن داخل آب، خوب نگاه کنید
همگی بزرگ موجود در زیر آب  هایسنگ ، الوار یاعمقکم هایآب

هنگامی که در  .دنبیانجامجدی  هایآسیببه د نتوانمی وهستند  خطرناک

ی شنای دیگری هستید، تنها در مناطقی که شیرجه زدن استخر یا محوطه

نصب « شیرجه زدن ممنون»بررسی کنید که تابلوی امن است شیرجه بزنید. 

 نشده باشد.

 

شوید. همیشه قبل  آببا پا وارد  ،ررسی کنید و سپس به آرامیهمیشه اول ب

، همه چیز را بررسی کنید چون ممکن است شرایط آباز هر بار ورود به 

 ممکن است قادر به دیدن افرادی .کرده باشدشنا یا محیط اطراف تغییر 

توانند کنند، اسباب بازیها یا سایر اشیایی که میکه در زیر آب شنا می نباشید

 های بزرگآب یا صخره آبهای کم عمق، الوار زیر .باعث آسیب شوند

 .توانند به آسیب دیدگی جدی بیانجامندمی

 

 جلوتر نروید از حد توانایی خود

یی شنا کنید که احساس راحتی فقط در جاهاشوید، هنگامی که وارد آب می

که از حد توانایی شما فراتر هستند. نروید . به مناطق عمیق وجاهایی کنیدمی

 . بمانیدعالمت گذاری شده محدوده در و  کنیدشنا  در دریا به موازات ساحل
تواند بر توانایی شنا کردن شما آگاه باشید که آبهای سرد یا شرایط خشن می

 .تأثیر بگذارد
 

 هرگز تنها شنا نکنید
و یک دوست یا بزرگسال مسؤولی که  استفاده کنید« سیستم رفیق همراه»از 

مراقب همدیگر باشید. حتی اگر  . حتما  شناگری قوی است همراه داشته باشید

 د، باز هم بهترین کار این است کهیک مأمور نجات غریق هم حضور دار

 .همراهتان باشد «دوست» یک

 هنگام بازی مراقب باشید

خیلی خطرناک  تواندی آبی میهر گونه پهنهمعلق زدن در کشتی گرفتن و 

اصابت  هاصخرهها یا کف استخر، یا که سر شما به دیواره امکان دارد. باشد

 فوری به شما کمکو  . اگر چنین اتفاقی روی دهدهوش شویدکند و بی

  .شویدغرق  ممکن است، نرسد

 

 الکل ننوشید
های آبی از پهنه از مشکالت رایج در نوشیدن الکل ناشی از دیدگیهایآسیب

امکان . هستندهای محلی شنا و چاله خصوصی، کنار دریااستخرهای  جمله

فرد را  واکنشچون سرعت  بیانجامددارد نوشیدن الکل به حوادث بدتری 

. این کار ت با نوشیدن الکل به خواب برویدممکن اسهمچنین . دهدمیکاهش 

هر گونه  خطرناک است. اگر داخل یا اطراف گرمر وان آب به ویژه د

 هستید، الکل ننوشید.ی آبی پهنه

    

 دیباش عاملهای خطرزامراقب 
ی استخر بازی های مخصوص تخلیهاطراف خطوط مکش یا محل هرگز

های آب آب همیشه از طریق سیستم فیلتر در استخرهای شنا و وان نکنید.

کشد. ها میرا از مجرای تخلیه به درون لوله آب . این فیلترشودمی اژداغ پمپ

 ،، بازوها، پاهای دست و پاهاانگشت هایی از بدن شما،قسمت ممکن است

توانند به آسانی در مکش این مجاری تخلیه گیر کنند. میشما  تنه یا موهای

توانند شما را زیر آب نگاه دارند و ی دارای مکندگی قوی میمجاری تخلیه

موهای بلندی دارید، حتما  از کاله شنا به غرق شدن شما بیانجامند. اگر 

کوتاه ببافید یا جمع کنید. هرگز در استخر موجدار یا ها را ناستفاده کنید یا آ

 سر خود را زیر آب نکنید. وان آب داغ

 

 زیرآب باشید هایتلهمراقب 

های فضا توانندمیاستخر  یا وسایل منقول هانردبان ،هانردهبرخی از 

زیر  گیر افتادنگیر بیندازد. گاهی  را زیر آب ایجاد کنند که افرادکوچکی 

تواند به غرق شدن بیانجامد. اگر متوجه وسایلی زیر آب شدید که می آب

امکان دارد شما را گیر بیاندازند، با یک ناظر، مالک یا نجات غریق در 

 تان صحبت کنید.مورد نگرانی

 

 یناشناختهپنهان و  هایدریاها خطرها، رودها و آبی مانند دریاچههای پهنه

عبارتند از الوار زیر آب، عمیق شدن ناگهانی، دارند. این خطرها زیادی 

از خطرهای بالقوه آگاه باشید،  .های جلبکی، یا جریانهای جذر و مدشکوفایی

در  همراه داشته باشید و« رفیقی»های شناگری خود را بشناسید، توانایی

همچنین  ، واخطار پیروی کنیدتابلو از هرگونه  .بمانید فرزندانتان دسترس

که در آن منطقه  آفرینیمشکلی نقاط که آنجا هستند درباره فرادیسایر ااز 

ترین واحد بهداشت یا دولت قبل از شنا کردن، با نزدیک .بپرسیدوجود دارد 

 ی کیفیت آب را بپرسید.محلی تماس بگیرید و نتیجه

 

 های اولیه را بگذرانیدی کمکدوره

 :دهدزیر را آموزش میای را بگذرانید که موارد های اولیهی کمکدوره

  شودنیز نامیده می «نفس زندگی»تنفس مصنوعی، که گاهی 

 احیای قلبی ریوی (CPR) کودک 

 های نجات دیگراننجات شخصی و مهارت 



، یا واحد بهداشت همگانی محل خود www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده
دیدن کنید یا با  www.HealthLinkBC.ca، از وبسایت سیدر بی های بهداشتی غیر اورژانسیدیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوایان، با )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130بیش از 

دهند. برای ها را برای پدر و مادرها ارائه میهای زیادی این دورهسازمان

 :را در نشانی زیر ببینید St. John Ambulanceآگاهی بیشتر 
. course-your-training/find-aid-www.sja.ca/en/first 

 

 بپوشید (PFD/ وسایل شناور نگهداشتن شخصی ) ی نجاتجلیقه

 .یدبپوش PFDیا  جلیقه نجاتهمیشه هر گاه در قایق یا روی عرشه هستید، 

بپوشید، اما کودکان  PFDیا  جلیقه نجاتتوانید هنگام شنا کردن نیز می

هرگز  PFDیا  جلیقه نجاتهمچنان نیاز به نظارت بزرگساالن دارند. 

یا  جلیقه نجاتهمیشه برچسب جایگزین نظارت بزرگسال نخواهند شد. 

PFD  تأیید  ترانسپورت کانادارا بررسی کنید تا مطمئن شوید که از طرف

 برای وزن شما مناسب است.ی آن اندازهشده است و 

 از کودکم مراقبت کنم؟ توانممیچگونه 

 فرزندتان را تنها نگذارید هیچ وقت

تواند ظرف چند ثانیه روی دهد. شود و میغرق شدن در سکوت انجام می

. شودغرق )مثال  وان حمام(  آب مترسانتیدر چند  فردامکان آن هست که 

 هنگامی که ساله( ۱۲تا  ۰کسانی که شنا بلد نیستند یا کودکان خردسال )

ول مسئیک فرد بزرگسال نیاز به نظارت دائم ، نزدیک یا درون آب هستند

ا درون نزدیک یساله(  ۵تا  ۰)  دان و کودکان نوپاانوز هنگامی که. دارند

یک فرد بزرگسال باشند.  ی دسترسفاصلهآب هستند، همیشه باید در 

داشته  همیشه باید فردی را نزدیک خود ساله( ۱۷تا  ۱۲) ترکودکان بزرگ

 استفاده کنند. «رفیق همراهسیستم »باشند و از 

 

 بازی کنند های آب داغندهید که کودکان در وانهرگز اجازه 
بگذارد و شما کودک اثر کوچک روی بدن به سرعت تواند میآب داغ 

کند را محدود بایست مدت زمانی که کودک در وان آب داغ سپری میمی

بهداشتی مربوط به استفاده از  هاینگرانیبیشتر در مورد  آگاهی. برای کنید

 به:رجوع کنید  وان آب داغ

HealthLinkBC File #27a  های آب گرم و استخرهای خانگی: وان

 .های بهداشتی و ایمنیراهنمایی

 

 استفاده کنید ضد آفتاباز کرم 

لباس محافظ در محافظت کنید.از کودک خود در برابر پرتوهای فرابنفش 

 «ضد آب»از کرم ضد آفتاب  برابر آفتاب بپوشید، به دنبال سایه باشید و

کرم ضد آفتاب را به تکرار استفاده کنید زیرا حتی کرم ضد  استفاده کنید.

 رجوع کنید به بیشتر آگاهیبرای شود. پاک می آفتاب ضد آب نیز 

 HealthLinkBC File #26ایمنی کودکان در برابر نور خورشید. 

 استخر خود را ایمن کنم؟ توانممیچگونه 

 استخر خود نرده بگذارید پیرامون

نصب  استخر خود پیرامون فوت( 5متر ) 1.5با ارتفاع حداقل  هایینرده

برای . نتواند آن را باز کنددری بگذارید که کودک  هانردهکنید و برای این 

 از بسته و قفل بودن در ، محله و سایر کودکان خودفرزند حفاظت از 

ایمنی دولت محلی برای  هاینامهدر مورد وجود آییناطمینان حاصل کنید. 

 نیز بررسی کنید. استخرهای شنا

 خطرهای مکش را بپوشانیدمجاری تخلیه آب و 

اند تا مطمئن شوید که پوشش مجاری تخلیه آب به طور خاص طراحی شده

از خطرهای مکش جلوگیری کنند. اگر درپوش مجرای تخلیه مفقود شده 

باشد، از استخر استفاده نکنید تا زمانی که درپوش دوباره کار گذاشته شود. 

هستید، مطمئن شوید که اگر شما مسئول خرید یا نصب جایگزین درپوش 

درپوش جدید مشابه درپوش اصلی است یا برای پیدا کردن درپوش معادل، 

 با یک مشاور باصالحیت استخر مشورت کنید.

 

 استخر خود را تمیز نگه دارید
 دنتوانمیو  کنندمیرشد  هامیکروبو سایر  هاباکتری در استخرهای کثیف

تخر شما را تمیز و سالم اس اندتومید. چند عادت خوب نشما را مریض کن

 :نگه دارد

 خود را بشویید یا دوش بگیرید. با خود  همیشه قبل از ورود به استخر

 نبریدخاک به داخل استخر 

 شنا نکنید یا لباس زیر  بیرون لباس مناسب شنا بپوشید. با لباس 

 های پوشک چند بار )گزینه از پوشک مخصوص شنا استفاده کنید

پوشک معمولی در آب کارکرد  .مصرف یا یکبار مصرف موجودند(

 خوبی ندارد

  یا اسهال  ساعت گذشته ۴۸یا اگر در ، یا هستید ایدبودهمریض اگر

 ، وارد استخر نشویدایداستفراغ داشته

 اگر زخم یا خراشیدگی پوستی باز دارید، وارد استخر نشوید 

 های خوراکی یا ریزه چون ،غذا یا نوشیدنی به استخر نیاورید هرگز

ها را افزایش دهد و آفتها را یتواند باکترپاشیده شدن نوشیدنی در آب می

را خالی  ، باید آب استخری بشکندفنجان یا ظرف لیوان،اگر  جذب کند.

 ، و مطمئن شوید که استخر از تمام خرده شیشه هاکرده و آن را تمیز کنید

 پاک شده است

  گردش آب  سیستمو نگهداری برای  کاربریمربوط به  دستورهایاز

تجهیزات  کننده تأمیناین اطالعات را از  توانیدمی .استخر پیروی کنید

 به دست آورید استخر خود

 

 اطمینان حاصل کنید آنخروج از  به استخر واز سهولت ورود 

شما استفاده  وان آب داغ یا استخرتمام کسانی که از اطمینان حاصل کنید که 

 توانند به آسانی به آن وارد و از آن خارج شوند.کنند میمی

 

 ریزی کنیدبرای ایمنی برنامه
تیز های لبهاتصاالت شکسته و همیشه مراقب خطرهای پنهان باشید. 

قبل از اینکه کسی از  د.نها شوآسیب و سایر زخممنجر به بریدگی،  دنتوانمی

استخر استفاده کند، حتما  این مشکالت را برطرف کنید. لوازم نجات، از قبیل 

 ی ایمنی(، را دم دست نگاه دارید.ی شناور ماندن )حلقهطناب و وسیله
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