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 اشخاصی کبه الکل و یا مواد مخدر
استفاده کرده اند اجازه ندارند وارد آب

بشوند.
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 توانائی خود را اشتباه تخمین نزنید.
مسیرھای طوالنی را ھرگز بـه تنھائی

شنا نکنید.

زمانی کـه می لرزید بالفاصلـه از آب
بیرون بروید.

 وقتی بـه داخل آب شیرجـه بزنید کـه آب بـه
اندازه کافی عمیق باشد و مانعی در آب

وجود نداشتـه باشد.

 ھرگز بـه داخل آب کدر و یا آب ھای
ناآشنا شیرجـه نزنید. مناطق باتالقی

خطرناک ھستند.

SSS مقررات استخر

 تشک ھای بادی، بال ھای کمکی برای
 شنا، تیوپ ھای اتومبیل و یا وسائل

 کمکی دیگر امنیتی بوجود نمی آورند.
ھرگز با وسائل نامبرده به داخل آب

عمیق نروید.

 اشخاصی كه کودکان را ھمراھی میکنند
موظف به مراقبت از آنھا میباشند و

میبایستنی بتوانند شنا کنند.

بچـه ھای خردسال اجازه دارند فقط با
ھمراه وارد آب بشوند.

ھرگز با بدن بسیار گرم به داخل آب
شیرجـه نزنید. قبال خودتان را خنک

کنید.

در مقابل آفتاب تند از خود مواظبت کنید
 و بروید در سایه.



   

   

    

مراعات اشخاص دیگر بخصوص کودکان و افراد

مسن را بکنید.

آب و اطراف آن را تمیز نگھدارید.

 زباله ھای مانند بطری ھای پالستیکی و
قوطی ھای آلومینیومی و یا کاغذ را در

زباله دان ھای مخصوص بیاندازید.

 فقط با لباس شنا و یا بکینی که  برای شنا
کردن مناسب ھستند شنا کن. ھرگز با

لباس معمولی شنا نکن.

دیگران را به داخل آب نیاندازید و یا آنھا
را زیر آب نکنید، حتی در موقع بازی.

برای شیرجه زدن به داخل آب از بلوک
ھا و یا دایو استفاده بکنید.

به تابلوھای تذکرات در استخر توجه
کنید.

در جاھائی که کشتی ھا، قایق ھا و موج
سوارھا رفت و آمد میکنند شنا نکنید.

موقع رعد و برق شنا کردن خطر جانی
دارد. بالفاصله آب را ترک کنید.

اگر نمی توانید شنا بکنید فقط تا شکم
وارد آب بشوید.

در قسمت برای غیر شنا گران
بمانید .

کف استخر خیس و لغزنده است. آھسته
راه بروید.

 مقررات استخر و ساختمان را مطالعه
کنید. چنانچه سئوال داشتید به پرسنل

برای مراقبت مراجعه کنید.

عکس گرفتن و ضبط ویدئو و صدا در
استخر ممنوع است.

قبل از اینکھ بـه داخل آب بروید دوش
بگیرید.

 چنانچـه مشکلی داشتید با پرسنل استخر
تماس بگیرید. پرسنل استخر با کمال میل

بـه شما کمک میکند.

 به دستورات پرسنل توجـه کنید.
اشخاصی کـه رفتار آنھا با دیگران

صحیح نباشد از استخر اخراج میشوند.


