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ጸሓፍቲ Marc Audeoud (SLS), André Frei (VHF)

ኣሕተምቲ •   Association of indoor and outdoor pool 
operators VHF

 •    Swiss Lifesaving Society SLS
 •   Swiss Red Cross SRC

ቋንቋታት  Deutsch, Français, Italiano, English, 
 (Tigri),  (Farsi),  (Arab)

ንምጥላብ   www.migesplus.ch/bathing-safety

ውጥን  Minz, Agentur für visuelle Kommunikation, 
Luzern 

ስእልታት  Corina Vögele, Kriens

TIGRI

•  መስተ ዝሰተየ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ 

ጽልዋ ድራግ ዘሎ ሰብ፣ ኣብ ማይ 

ክኣቱ የብሉን።

www.migesplus.ch/bathing-safetywww.swimmingrules.ch

•  ዝንፋሕ ፍርናሻት፣ ዝንፋሕ ሓጋዚ 

ምሕንባስ፣ ጎማ መኪና ወይ ድማ 

ካልኦት ንምሕንባስ ዝሕግዙ ናውቲ 

ውሕስነት የብሎምን።

•  ሓይልኹምን ክእለትኩምን 

ኣልዒልኩም ኣይትገምትዎ። ነዊሕ 

ርሕቀት ዘለዎ ማይ በይንኹም 

ኣይትሓንብሱ።

•  እንተ ቖሪርኩም፣ ቀልጢፍኩም ካብ 

ማይ ዉጹ።

•  ኣሰንዮም ዝመጹ ነቶም ንኣሽቱ 

ቆልዑ ሓላፍነት ምሕላዉ ኣለዎም 

ክሕምብሱ ዝኽእሉ ከኣ ክኾኑ 

ኣለዎም

•  ንኣሽቱ ቆልዑ ተሰንዮም ጥራሕ 

እዮም ኣብ ማይ ክኣትዉ ዘለዎም።

•  ረሲንኩም ከለኹም ኣብ ማይ 

ኣይትንጠሩ፣ ኣቐዲምኩም 

ንነፍስኹም ኣዝሕል ኣብሉ።

•  ንነፍስኹም ካብ ብርቱዕ ጸሓይ 

ተኸላኸሉ፣ ናብ ጽላሎት ዘለዎ ቦታ 

ኺዱ።

•  እቲ ማይ እኹል ዝኾነ ጥልቀት 

እንተለዎን ካብ መሰናኽል ነጻ 

እንተኾነን ጥራሕ ነጢርኩም እተዉ።

•  ኣብ ረሳሕ ወይ ድማ ዘይትፈልጥዎ 

ማይ ነጢርኩም ከይትኣትዉ። 

ዝጨቀወ ከባቢ ሓደገኛ እዩ።

ሕግታት ዉሕሰነት ምሕንባሰ

Verband Hallen- und Freibäder

WWW.VHF.CH
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•  ንኻልኦት ሰባት ተገደሱ፣ ምናዳ 

ንቆልዑን ኣረገውትን ተገዳስነት 

ኣርእዩ።

•  ናይ እቲ ማይን ከባቢኡን ጽርየት 

ሓልውዎ።

•  ከም እኒ ፌስታል፣ ስቃጥላ መስተ 

ወይ ወረቐት ኣብቲ ንዕኡ ተቐሪቡ ዘሎ 

መጉሓፊ ሳንኬሎ ኣእትውዎ።

•  ስርዓት ምሕንባስን ገዛን ኣንብቡ። 

ሕቶ እንተለኩም፣ ነቲ ተቖጻጻራይ 

መሐንበሲ ሕተቱ።

•  ኣብ መሐንበሲ ምስኣል፣ ቪዲዮ 

ምቕዳሕ ወይ ድማ ድምጺ ምቕዳሕ 

ዝተኸልከለ እዩ።

 •  ክትሕንብሱ ከለኹም መሐንበሲ ስረ፣ 

መሐንበሲ ክዳን፣ ወይ ንምሕንባስ 

ብቕዓት ዘለዎ ክዳን ተኸዲንኩም 

ሓንብሱ 

እምበር ብምንም ዓይነት ነቲ 

ዕለታዊ ክዳንኩም ተኸዲንኩም 

ኣይትሐንብሱ።

•  ቅድሚ ኣብ ማይ ምእታውኩም  

ሻወር ግበሩ

•  ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንተሃለወ፣ ነቶም 

ሰራሕተኛታት መሐንበሲ ተወከሱ። 

ክሕግዝኹም ቅሩባት እዮም።

•  እቶም ሰራሕተኛታት መሐንበሲ 

ዝእዝዝኹም ክትክተሉ ኣለኩም። 

ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ዘይግቡእ 

ጠባይ ዘርኢ፣ ይስጎግ እዩ

•  ንኻልኦት ናብ ማይ ገጽኩም 

ኣይትድፍኡ ወይ ድማ ንውሽጢ 

ኣይተጥልቑ።

•  ንጸወታ እውን እንተኾነ።

•  ነጢርኩም ንምእታው ነቲ ናይ 

ተወዳደርቲ መጀመሪ ተጠቀሙ ወይ 

ድማ መንጠሪ ጣውላ ተጠቀሙ።

•  ነቲ ኣብ ደንደስ መሐንበሲ ዘሎ ሰሌዳ 

ሓበሬታ ኣስተውዕሉ።

•  ብርቱዕ ማይ ክወቅዕ ከሎ ምሕንባስ 

ሓደገኛ እዩ። ቀልጢፍኩም ካብ ማይ 

ዉጹ።

•  ኣብቲ መራኽብ፣ ጀላቡ ወይ ድማ  

ሰርፍ ዝግበሮ ኣይትሓንብሱ።

•  ክትሕንብሱ ዘይትኽእሉ እንተ 

ዂንኩም፣ ኣብቲ ክሳብ ከብድኹም 

ዝሽፍን ጥልቀት ጥራሕ ብጽሑ።

•  ኣብቲ ክሕንብሱ ንዘይክእሉ 

ዝተመደበ ቦታ ጥራሕ ኹኑ።

•  ኣብቲ መሐንበሲ ዘሎ መሬት 

ጥልቁይን ሸተት ዘብልን ስለዝኾነ፣ 

ተጠንቂቕኩም ሰጉሙ።


