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 در گردابي جريانات مي تواند نشده بيني پيش وهواي آب

 و ها رودخانه آب هاي سرعت و كند ايجاد ساحلي امواج

:بايد بنابراين .ببرد باال را نهرها
.كنيد بررسي را هوا و آب وضعيت  خانه ترك از قبل�

 هوا و آب وضعيت از نظر  مورد محل به رسيدن زمان در�
.كنيد پيدا اطالع

 وهوايي آب تغييرات مراقب هستيد محل در كه هنگامي�
.باشيد

 ترك را آب سريعا وبرق رعد ديدن و شنيدن صورت در�
.نماييد

  جدا  ها ورودخانه دريا در كردن شنا از ناپايدار درشرايط�
.كنيد اريدخود

 ساله هر العمر، مادام جدي هاي ومعلوليت  صدمات       

:مرحله هفتم 
.امنيت ديگران را حفظ كنيد 

 از و باشيد خود اطراف متوجه كردن شنا درهنگام �
.كنيد اجتناب ديگران براي خطرناك شرايط ايجاد

:مرحله پنجم
  ناشناخته آبهاي داخل به زدن شيرجه از   

.كنيد خودداري

 توانند مي نجات هاي جليقه . سواري قايق هنگام خصوصا
  ديگر آبي هاي فعاليت و سواري موج ، كردن شنا براي

 كنند مي كمك شما به نجات هاي جليقه . شوند استفاده
 نجات و كردن پيدا ، شدن گم صورت در و شويد ديده كه
 . سازد مي آسانتر را شما
 شما اگر و است ايمني وسيله يك نجات جليقه كه بدانيد   

 نياز آن به داريد نيز كامل مهارت كردن درشنا حتي
.داشت خواهيد

.نمائيد استفاده مناسب سايز و استاندارد نجات جليقه از�
 براي را آن درست نوع و بپوشيد صحيح طرز هب را آن�

. بپوشيد كنيد شركت آن در خواهيد مي كه فعاليتي
.پوشيدن جليقه در آب را تمرين كنيد�
چگونگي و زمان استفاده از جليقه نجات را بدانيد  �

. ياد بدهيد مخصوصاً به كودكان و شناگران ضعيف تر

:گردآوري و ويرايش

معاونت برنامه ريزي و آموزش هاي تخصصي
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”ازخطرات باشيد  ايمنيو پيشگيريهميشه در فكر “

 ساله هر العمر، مادام جدي هاي ومعلوليت  صدمات       
 . دهد مي روي آب كف با برخورد و سر با شيرجه خاطر به

 است ممكن عميق قسمت درون به حتي ارتفاع از پرش
 ممكن صدمات اين . باشد شتهاد همراه به جدي صدمات
 مي اگر . شود ايجاد آب با برخورد علت به فقط است

 را آن دادن انجام درست چگونگي ،بزنيد شيرجه خواهيد
  : كنيد برسي را زير موارد ، رفتن شيرجه از قبل . بياموزيد

آيا عمق آب كافي است ؟�
علف هاي  وآيا خطراتي در زير آب مانند سواحل شني �

هرز وجود ندارد ؟
آيا به شيئي يا شخص يا به كف آب برخورد نمي كنيد ؟�

.كنيد اجتناب ديگران براي خطرناك شرايط ايجاد
 در و باشيد داشته كودكان به خاصي توجه هميشه�

 و باشيد داشته نظارت آنها بر آب نزديك يا درون
 .دنينك رها ها رودخانه درنزديكي را كودكان هيچگاه

 را آنها و كنيد كمك كودكان خصوص به ، ديگران به�
 آب در خطر از گريز هاي مهارت و شنا تا نمائيد ترغيب

. بياموزيد را
. دارد وجود غريق منجي كه كنيد شنا هايي محل در�
. بياموزيد را ريوي – قلبي احياي اوليه هاي كمك�
 خود انداختن خطر به بدون را ديگران نجات هاي روش�
. بياموزيد ،

.كنيد خوداري جدا آب در كردن شوخي از�

 شنا آب در دارو از استفاده يا و نوشيدن از پس هرگز�
.نكنيد

 رودخانه بستر در و طبيعي منابع از استفاده هنگام در�
 محافظت زيست محيط ،از نظافت حفظ با درياها و ها

.كنيد

: ششممرحله 

كنيداز جليقة نجات استفاده  

 نگهداشتن شناور براي اي وسيله نجات هاي جليقه    
  وحشت ، خسته كه هنگامي و باشد مي آب روي در شما
كنند مي حفظ آب در را شما ايمني باشيد مصدوم يا زده



هفت مرحله براي جلوگيري از هفت مرحله براي جلوگيري از هفت مرحله براي جلوگيري از هفت مرحله براي جلوگيري از 

غرق شدگيغرق شدگيغرق شدگيغرق شدگي
       

  استخرها از وخارج  ها رودخانه يا دريا در كه هنگامي        
  خود امنيت حفظ براي كه دارد وجود اقداماتي،كنيد مي شنا
 سطح است ممكن تنهايي به اقدامات اين . دهيد انجام بايد

 با آنها تمام بردن بكار ولي دهد افزايش را شما ايمني
  زير هاي توصيه . سازد مي ميسر را ايمني حداكثر همديگر

 . كرد خواهد كمك ديگران و شما شدگي غرق خطر كاهش به

   

  : اول مرحله  
  بياموزيد را خطر از گريز هاي مهارت و شنا

:مرحله دوم 

.كنيد  شنا   هميشه با ديگران

 غرق اثر در كنند مي شنا تنها كه كساني از بسياري       

 فرد با كه وقتي . دهند مي دست از را خود جان شدگي

 يكي شدگي غرق خطر  صورت ،در  كنيد مي شنا ديگري

 كمك درخواست يا كند كمك ديگري به تواند مي شما از

 در . كند استفاده گرفتن كمك براي عالمتي از يا نمايد

 را شما ساحل از كه باشيد داشته را كسي شنا هنگام

 بهترين .نمايد كمك خواست در نياز صورت در و تماشا

 مي و دارد وجود غريق نجات كه است محلي در شنا گزينه

  . دهد نجات را شما چگونه داند

:مرحله سوم 

 :چهارم مرحله
  . دارد حضور غريق ناجي كه كنيد شنا هايي محل در

 هايي مكان . نيست ايمن و خطر بي  كامالً آبي هيچ      

 .كنيد انتخاب شنا براي را دارد  حضور غريق ناجي كه

 غرق از جلوگيريو شما به رساني كمك  براي غريق منجيان

 كه كساني به خود حضور با  اهآن .اند ديده آموزش شدگي

 است بهتر كه آنست نشانگر قرمز پرچم .شود مي استفاده
 كه آنست نشانگر رنگ اين.نگيرد صورت منطقه آن در شنا

 آنست نشانگر مشكي پرچم.شود طوفاني دريا دارد   احتمال
 اين. دارد وجود مرگ وخطر بوده ممنوع مطلقا كردن شنا كه

.اند شده طراحي شما از وحفاظت ايمني براي عالئم
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  بياموزيد را خطر از گريز هاي مهارت و شنا
     

 در جدي خطرات كردن شنا  مهارت و توانايي            
 شنا مهارت اما ، دهد مي كاهش را آب نزديك يا درون
 بسياري . نيست ايمني حفظ معناي به تنهايي به كردن

 را وآرام ساكن هاي آب با استخر در كردن شنا مردم از
 كردن شنا براي را شما ها آموزش اين اما ، اند آموخته
 آماده رودخانه يا درياچه دريا،  مانند آزاد هاي درآب
 شرايطي هر در شنا ايمني نكات رعايت  . كند نمي

 خطرات استخرها از درخارج كردن شنا . است ضروري
 فضاها,امواج، آب جريانات مانند دارند متفاوتي
 اين در . دريايي وگياهان جانوران، ناشناخته ومكانهاي

 توانايي و نگيريد كم دست را خطرات هرگز موارد گونه
 دانستن . نگيريد باال دست خطرات بر غلبه براي را خود
 شنا هاي مهارت دانستن از فراتر آب در ايمني نكات
 روش دانستن و نفس به اعتماد داشتن همچنين ، است
 آب نزديك يا درون در بقا حفظ و  ماندن محفوظ هاي
   .ميباشد ضروري بسيار

:مرحله سوم 

. كنيد توجه ي هشدار هاي وتوصيه  ايمني ئمعال به

 كه كساني به خود حضور با  اهآن .اند ديده آموزش شدگي

 درو كرد خواهند رساني كمك شده سانحه يا اضطراب دچار

 .دهند مي ارائه نيز بيمارستاني پيش اقدامات نياز صورت

 ، ساحل در غريق ناجي حضور از ، آب به ورود از قبل

 ايمني هشدارهاي و ها توصيه به و كنيد حاصل اطمينان

. نماييد توجه آنها

 مطلع آب در موجود خطرات از را شما وعالئم ها تابلو     

 تر ايمن شنا براي كجا كه دهد مي نشان شما به و كند مي

 منجيان محدودة دادن نشان براي معموالً عالئم .است

              مانند مخصوص مناطق يا ممنوعه مناطق يا غريق

  . باشد مي " ممنوع شنا " يا "آبي تفريحات مخصوص "

 مي نشان دهنده هشدار وعالئم ها تابلو آنچه به هميشه

 ها پرچم . كنيد پيروي آنها هشدارهاي از و دقت دهند

 مفهوم يك هر كه هستند خاصي هاي رنگ داراي اغلب

 كه آنست نشانگر سفيد پرچم دارد همراه به را خاصي

 مناطق در  پرچم اين. باشد مي آزاد كردن شنا و آرام دريا

 حضور غريق منجيان كه مناطقي ويا دريا سالمسازي طرح

دارند

:مرحله چهارم
اطالع   درون آب از وضعيت آب و هوا ه قبل از رفتن ب
.پيدا كنيد 

  
 عوامل و آب ،جريانات جاموا ، مد و جزر ، هوا و آب       

  ، باد . باشد داشته شما ايمني بر مهمي اثر تواند مي ديگر

  مي شدن ذوب حال در هاي برف يا سنگين هاي باران

  . كند ايجاد را خطرناكي آبي شرايط تواند


