قواعد للسباحة في حمامات السباحة

متعة وتسلیة على
حافة الماء وفي الماء
وفوق الماء.

یجب على الشخص البالغ المصاحب
لألطفال مراقبة ھؤالء األطفال واإلشراف
علیھم ،كما یجب عليه أیضا أن یكون
قادرا على السباحة.

ممنوع السباحة على كل شخص في حالة
سكر أو تحت تأثیر المخدرات.

أما األطفال الصغار فال بد من مرافقتھم
في حوض السباحة.

نصائح للسباحة بسالم.

وللمزید من المعلومات أنظر
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ال تقفز في الماء طالما كانت حرارة
جسمك مرتفعة ،بل قم بتبرید جسدك قبل
الخوص في الماء.
احمي نفسك مع أشعة الشمس القویة
واذھب إلى الظل.

أما فراش الھواء وعوامات الذراع
وخرطوم السیارة وغیرھا من الوسائل
التي تساعد على السباحة فھي ال توفر
األمان.
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فال تدخل بھا إلى أماكن الماء العمیقة.

ARAB

Verband Hallen- und Freibäder
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ال تقفز في الماء إال في حالة عمق كاف
وفي مكان خالي من العوائق.
ال تقفز أبدا في میاه متعكرة أو میاه ال
تعرفھا من قبل .وإنّ مناطق المستنقعات
واألراضي الرطبة خطیرة.

ال تسرف في تقدیر مھاراتك .وال تسبح
مسافات طویلة وحدك.
غارد الماء واخرج من حوض السباحة إذا
كنت بردانا.

إذا كنت غیر قادر على السباحة فادخل
الماء فقط إلى حد ال یفوت عمقه مستوى
بطنك.
إبقى في الحوض والمساحات المخصصة
لغیر القادرین على السباحة.

إنّ األرضیات في حمام السباحة رطبة
وزلقة ،لذلك یتعیّن السیر علیھا ببطء.

یجب أال تقم بدفع أيّ شخص في الماء أو
بغوصھ تحت الماء.
وال تفعل ذلك حتى ولو كنت تمزح
.وتلعب.

استخدم للقفز منصّات االنطالق والوثب
أو لوح الغوص.

اسبح فقط بسروال السباحة أو مالبس السباحة أو
البيكيني المصنوعة من مواد مناسبة للسباحة ،وال
تسبح أبدا بمالبسك اليومية.

یجب مراعاة اآلخرین ،وخاصة األطفال
وكبار السن.

ال بد من مراعاة الالفتات في حمام
السباحة.

إنّ السباحة أثناء العواصف الرعدیة ألمر
خطیر للغایة .في تلك الحاالت یجب ترك
المیاه فورا.

ال تسبح في أماكن تمر فیھا السفن
والقوارب أو يعبرها المتزحلقون على الماء.

دش قبل أن تذھب إلى الماء.

إذا كنت بحاجة إلى أيّ شيء ،اسأل أحد
العاملین بالمسبح .فسوف یساعدك بكل
سرور.
واعمل بتعلیمات العاملین بالمسبح .وكل
من كان تصرّ فه غیر الئق تجاه الغیر
فإنه یتم طرده من المسبح.

حافظ على نظافة الماء والمناطق
المحیطة بها.
یجب رمي النفایات ،مثل زجاج البالستیك أو علب
األلمنیوم أو الورق في دلو النفایات المعدّة لذلك.

اقرأ قواعد االستحمام والنظام الداخلي
الخاص بالمسبح .وإذا كانت لدیك أسئلة
فاسأل أحد المشرفین.
فإنه لممنوع في المسبح أخذ صور أو
التصویر بالفیدیو أو تسجیل األصوات.

