
 
ن کودکان و بزرگساالن در برابر منبع  ، ایجاد کنید. موانع، در صورت نصب  خطرات را شناسایی کرده و موانع متعددی را برای ایمن نگه داشت  های آیی

، محیط امن صحیح و عملکرد مناسب، زمان خریداری کرده و باعث حفاظت بیشت  م  شما  تری را برای خانواده شوند. نصب و نگهداری موانع بیشت 

 فراهم خواهد کرد.  

 

 

 
 

 ، ٪  100هیچ مانع به تنهایی
ن نم  کند.  حفاظت را تامت 

موانع متعدد باید وجود  
داشته باشد، به گونه ای که  
اگر ییک به کار نیامد، دیگر  
موانع، رسیدن کودک به آب،  
به تنهایی و بدون نظارت را  
 کند کرده و یا مانع از آن شود. 

 

 

 

 
 

 نشاین سازمان آتش 
 اورنج کاونت  

 

(714) 573-6200 
ocfa.org 

 

 

قابلنرده  صعود های غیر

ن کودکان  ۵-۴طرفه و به اندازه کافن بلند ) ۴حصار جداسازی  • فوت( نصب کنید تا از باال رفت 
ی شود.    از آن جلوگت 

ن باشد تا از خزیدن کودکان  اطمینان حاصل کنید که زیر نرده • ها، به اندازه کافن نزدیک به زمت 
ی کند.    از زیر آن، جلوگت 

اطمینان حاصل کنید که مبلمان پاسیو از حصار دور نگه داشته شده باشند تا کودکان  •
 نتوانند از آن وسایل برای صعود استفاده کند.  

 
 شو دچفتشو و خو های خودبستهدرب

م و قابلیت قفل کردن، نصب کنید.  شو و خودچفتیک درب خودبسته • ن  شو، با مکانت 

ون از استخر باز شوند.  درب •  ها باید به گونه ای نصب شوند که به بت 

ها را برریس کنید تا  مرتب آن  ر ها برای کودکان، به طو جهت اطمینان از ایمن بودن درب •
 نداشته باشند.  آسیب

ی
 دیدگ

 
 های استخر و اسپا  پوشش
، پوشش استخر و اسپا خریداری و استفاده کنید.  •

ی
 برای محافظت از کودکان و حیوانات خانیک

 به آب، پوشش  •
ی

های استخر و اسپا به  در صورت نزدیک شدن کودکان و حیوانات خانیک
 کنند.  عنوان حصارهای افق  عمل م 

 
 ها  هشداردهنده 

ن هشداردهنده  • منتظره با آب، داشت   به طور غت 
ی

ها در صورت تماس کودک یا حیوان خانیک
 ها و در استخر از اهمیت زیادی برخوردار است. روی درها، پنجره 

، مچ  • های هشداردهنده برای  بندهای هشداردهنده برای کودک و قالده برای محافظت بیشت 
س هستند. ه ، جهت خرید در دست 

ی
ی مبدا، به محض خیس  شداردهندهحیوانات خانیک

 فعال شده، و به دیگران در همان نزدییک هشدار م
ی

 دهد. شدن کودک یا حیوان خانیک
توان در هر نوع استخری، چه خصویص، چه عموم، به  های قابل حمل را که مهشداردهنده •

 کار برد، خریداری کرده و استفاده کنید.  
 

 موانع داخیل  
های ت  از دو اینچ آب غرق شود. موانع داخیل مانند قفل توالت، درب تواند در کمکودک م  •

ه مخصوص کودک و روکش  ی درب ایمن کودک را خریداری و نصب کنید، تا  های دستگت 
س است، وارد شوند.  توانند به مکاناطمینان حاصل شود که کودکان نم   هایی که آب در دست 

 
 
 
 
 
 

    ۲۰۲۰ماه مه 

  یبرا موانع
 آب در  ایمن  


