تثقيف املجتمع املحيل
[]Water Safety Tips for Families / Arabic

أفكار مفيدة للعائالت بخصوص سالمة السباحة
قم باإلرصار عىل إرشاف البالغني

• اسبح يف مناطق تتمتع بحامية ح ّراس اإلنقاذ.

• احرص دامئاً عىل االنتباه عن قرب وبصورة متواصلة عىل األطفال
الذين ترشف عليهم يف أو بالقرب من املياه .ابقى يف متناول اليد من
األطفال الصغار والسبّاحني الذين ال يجيدون السباحة.

• راقب جميع األطفال واملراهقني الذين يسبحون أو يلعبون يف أو قرب
املياه ،حتى وإن كانوا يجيدون السباحة.
عي مراقب يك يراقب األطفال عندما تكون يف أو حول املاء .ال تتناول
• ّ
أبدا ً الكحول أو املخدرات األخرى خالل األنشطة املائية أو قيادة
قارب أو خالل مراقبة أطفالك حول املياه.
• اسبح دامئاً مع اآلخرين.
• ضع قواعد سالمة بخصوص األنشطة املائية.

ارتدي ُس ْ َتة نجاة

ينبغي عىل األطفال ،املراهقني ،والبالغني دامئاً ارتداء سرتة نجاة حتى وإن كانوا
يجيدون السباحة:
• عند التواجد يف قارب ،ع ّوامة أو عند استخدام دوالب مطاطي
• عند السباحة يف املياه املفتوحة مثل البحرية ،النهر أو املحيط
• عند اللعب يف أو قرب املياه وعىل األرصفة البحرية (لألطفال الصغار)
افحص كل سرتة نجاة للتأكد من أنها ُمصادق عليها من ِقبل حرس السواحل
األمريكية.

تعلُّم السباحة ومهارات البقاء عىل قيد الحياة يف املياه

اعرف ظروف الطقس واألحول املائية

• ادخل دامئاً املياه الضَ ْحلة واملياه غري املعروفة بقدميك أوالً.
• انتبه إىل املسطحات غري املستوية ،تيارات األنهار ،التيارات املائية
تغيات الطقس.
تحت السطحية يف املحيط ،وكذلك ّ
• يرجى االنتباه إىل أن املياه الباردة قد تؤدي إىل املوت ،حتى يف أيام
الصيف الحارة .ابقى قريباً من الشاطئ واسرتح إذا كنت تشعر بالربد
أو التعب.
• اتبع جميع إشارات السالمة واألعالم التحذيرية.

• إذا مل تكن تجيد السباحة ،فاعرث عىل شخص يعلمك كيفية السباحة.
تعلّم كيفية العوم والسباحة بوضع قائم ملدة  10دقائق عىل األقل.

اعرف ماذا تفعل يف حالة الطوارئ

حسن مهاراتهم يف السباحة كل
• احرص عىل تعليم أطفالك السباحةِّ .
سنة.

• احرض هاتف خلوي معك أو اعرف أين تجد الهاتف األقرب إليك.

• اسعى إىل تلقي دروس يف السباحة يف مسبح منطقتك أو الشاطئ
الذي يحرسه حراس اإلنقاذ.
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• تعلّم اإلسعافات األولية واإلنعاش القلبي الرئوي (.)CPR
• اتصل برقم النجدة  911يف حالة الطوارئ.
• تعلّم طرق آمنة إلنقاذ اآلخرين دون تعريض نفسك للخطر ،مثل “مد
يدك للغريق أو رمي دوالب له ليمسك به” .مد يدك للشخص الذي
يعاين من مشكلة يف املياه عىل أن تكون أنت ممسكاً بيشء ثابت .إذا
مل تكن قادرا ً عىل الوصول إليه بيدك ،فارمي له شيئًا يعوم يك ميسك
به.
www.seattlechildrens.org

أفكار مفيدة للعائالت بخصوص سالمة السباحة

ملعرفة املزيد

 oمعلومات الوقاية من الغرق والسالمة املائية عىل املوقع
اإللكرتوين www.seattlechildrens. org/dp
 oمقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك

سيقوم مستشفى سياتل لألطفال بتوفري هذه املعلومات يف ص َيغٍ بديلة عند الطلب .اتصل بقسم اتصاالت التسويق عىل الرقم 5323-987-206
متت مراجعة هذه النرشة التثقيفية بواسطة الطاقم اإلكلينييك يف مستشفى سياتل لألطفال ،غري أن حاجات طفلك فريدة .وعليه ،وقبل الترصف عىل أساس هذه املعلومات أو االعتامد عليها ،يرجى التحدث إىل مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك.
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