
 
 

وع م ایمن   است. نکات ایمن  زیر را رعایت کنید تا مطمت      ABCشود. ایمن نگه داشت   خود و دیگران در داخل و اطراف آب، به آسان  درآب از خانه شر
 دانید چطور باید در آب ایمن باشید!  شوید که م 

 
 

 

 

کودکان و بزرگساالن بدون  
شوند. هیچ کس  صدا غرق م 

 نباید تنها شنا کند.  
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 (  ACTIVE ADULT SUPERVISIONبرای  Aنظارت فعال بزرگساالن )
س خود   •  ید.  نگه دار نوزادان و کودکان نوپا را در دست 
 هیچ کس نباید به تنهانی شنا کند، از جمله بزرگساالن.  •
اند، به بازوبند  های نجان  که توسط گارد ساحیل ایاالت متحده تأیید شده هرگز به جای جلیقه •

 بادی شنا و یا سایر وسایل کمیک شنا، اعتماد نکنید.  شنا، تخته 
زرگسال را موظف کنید که بدون هیچ گونه حواس پرن  مراقب آب باشد و چشم از یک فرد ب •

 آب برندارد.  
 اگر کودک یا بزرگسایل گم شود، هر ثانیه مهم و شنوشت ساز است! ابتدا، آب را برریس کنید!   •
 

 (BARRIERSبرای  Bموانع )
در اطراف استخر و اسپا، برای جدا سازی مناطق مخصوص شنا، اقدام به نصب و نگهداری  •

 کشر مناسب کنید.  نرده 
های ایمن   ها و پوشش ها، درها، هشنداردهنده ها، دروازه ی حفاظن  مانند نرده از چندین الیه  •

 استفاده کنید.  
 شوند.  ون از استخر باز مشو استفاده کنید که به بت  شو و خودچفتهای خودبسته از درب •
هانی را که کودک م تواند از آن برای باال رفت   از حصار استفاده   •

مواردی مانند صندیل یا مت  
 ها بردارید.  کند، از کنار نرده 

 
 (CLASSESبرای  Cها )کالس
ید.   •  شنا کردن را یاد بگت 
( را بیاموزید. همیشه یک تلفن در نزدییک خود به  CPRریوی )کمکهای اولیه و احیای قلن   •

 وجود داشته باشد.  1-1-9همراه داشته باشید تا امکان تماس با 
به کودکان بیاموزید که دویدن، پریدن و هل دادن دیگران در اطراف استخر خطرناک است و   •

نید که آب در آن  تواند باعث ایجاد صدمات شود. همیشه ابتدا با پا وارد استخر شوید تا بدا م
 منطقه چقدر عمق دارد.  

 
 ایمنی تخلیه آب  

ی از گرفتار شدن کودکان در دریچه  • های تخلیه ها را از دریچه های تخلیه آب، آنبرای جلوگت 
 آب در استخر و اسپا دور نگه دارید.  

ی  موهای بلند را جمع و بسته نگه داشته و از داشت   وسایل آویزان مانند جواهرات یا بندها •
 اضاف  لباس شنا خودداری کنید. 

ی کننده های خودکار خاموش ی سازگار با نکات ایمن  و همچنت   سیستمهای تخلیهدرپوش  •
 پمپ نصب کنید.  

 خاموش و روشن کردن آن •
ی

 ها مطلع باشید.  از محل سوئیچ پمپ استخر و اسپا و چگونیک
 

 
 

   ۲۰۲۰ماه مه
 

ABC  آب در  ایمنی 


