ကမ္းေျခ၌ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမႈသည္
အိမ္မွ စတင္သည္
၁

အသက္ကယ္သူမ်ား ကမ္းေျခ၌

Beachsafe app

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း
ေသာ ကမ္းေျခကို
ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
ကမ္းေျခသို႔ သြားခြင့္ ႐ိွသလား
သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပင္ထားသလား။
အကယ္၍ ကမ္းေျခသို႔သြားခြင့္ကို
ပိတ္ပင္ထားလွ်င္ ေရထဲဆင္းရန္
အလြန္အႏၲရာယ္႐ိွသည္ကို
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္အေနႏွင့္
ပိတ္ထားေသာ ကမ္းေျခမ်ားသို႔
မသြားသင့္ပါ။

ယေန႔ ကင္းလွည့္ေနသလား။

(အက္ပ္) ကို
ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ပါ။

BEACH
SAFE

အကယ္၍ သင္ေဘးဒုကၡေရာက္လွ်င္
သင့္အား ကယ္တင္မည့္သူ
တစ္စံုတစ္ဦးမွ်႐ိွမည္ မဟုတ္သျဖင့္
ကင္းမလွည့္ေသာ ကမ္းေျခ၌
သင္ ေရမကူးသင့္ပါ။

ကမ္းေျခ၌ မည္ကဲ့သို႔ေသာ
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား႐ိွသလဲ။
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ အ႐ိွန္ႏႈန္းႀကီးမားေသာ
ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၊ ပင္လယ္ခူမ်ားကဲ့
သို႔ေသာ အဏၰဝါေန သတၱဝါမ်ား
သို႔မဟုတ္ လိႈင္းႀကီးမ်ား
ပါဝင္ႏိုင္သည္။

ေနက မည္မွ် ပူျပင္းသလဲ။
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေနသည္
အလြန္ပူျပင္းႏိုင္သျဖင့္ သင္သည္
ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္
အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
တစ္ေန႔လံုး စစ္ေဆးေနကာ
အရိပ္ေအာက္တြင္ မ်ားမ်ားေနၿပီး ေရကိုလည္း
မ်ားမ်ားေသာက္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။

၂ ကမ္းေျခ၌ သင့္အား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေဝးစြာ

ေနႏိုင္ေစမည့္္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုပ္ပိုးယူေဆာင္သြားပါ။

ေနေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေဆး၊ ဦးထုပ္ႏွင့္

ေရကူး ဝတ္စံု။

အေပၚအကႌ် လက္႐ွည္။

• သာမန္ အဝတ္အစားမ်ားသည္ ေရစိမ့္ဝင္၍ ျပည့္ဝ

• သင္ အျပင္သို႔မထြက္မီ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၃၀
ႀကိဳတင္၍ ေနေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေဆးကို
သုတ္လိမ္းသင့္သည္။
• သင္ အထူးသျဖင့္ ေရထဲတြင္ တစ္ေန႔လံုး ေနေနလွ်င္
ေနေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေဆးကို ပံုမွန္ အဖန္တလဲလဲ
သုတ္လိမ္းေပးေနသင့္သည္။

ေက်ာက္ေဆာင္ ငါးမွ်ားေရးအတြက္
ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ အသံုးအေဆာင္မ်ား။
• သင္ ေက်ာက္္ေဆာင္၌ ငါးမွ်ားရန္ ရည္႐ြယ္လွ်င္ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားကို လိုက္နာရန္၊ သင့္တင့္စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ရန္ႏွင့္
သင့္ထံတြင္ သင့္ျမတ္ေသာ ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ ကိရိယာ
တန္ဆာပလာမ်ား႐ိွရန္ ေသခ်ာပါေစ။
• ေက်ာက္္ေဆာင္၌ ငါးမွ်ားစဥ္ အသက္ကယ္အကႌ်
ဝတ္ဆင္ထားရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ကို မျဖစ္မေန
လိုက္နာရၿပီး မဝတ္ဆင္လွ်င္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။
• အသက္ကယ္အကႌ် ေလထိုးရမည့္နည္းကို သင္သိရန္ ေသခ်ာပါေစ။ လူမ်ားသည္
မိမိတို႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားကို
အသံုးမျပဳတတ္ၾကသျဖင့္ ေရနစ္ေသဆံုးမႈ အေျမာက္အျမားျဖစ္ရပါသည္။

(ေရျဖင့္ ျပည့္လွ်ံ) သြားကာ အလြန္ေလးလံလာႏိုင္ၿပီး
ေရကူးႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ေရထဲ၌ ေပါေလာေပၚေနႏိုင္ရန္
သို႔မဟုတ္ ရပ္ေနႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း အလြန္ပင္
ခက္ခဲေစႏိုင္သျဖင့္ ၎တို႔ကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ေရမကူးပါႏွင့္။
• ကိုယ္တစ္ကိုယ္လံုးကို ဖံုးအုပ္ေစေသာ burkini (ဘုရ္ကီနီ)
အပါအဝင္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စရာ
ေရကူးဝတ္စံု အေျမာက္အျမား႐ိွပါသည္။

အရက္ကို မယူေဆာင္သြားပါႏွင့္။
• သင့္ကိုယ္တြင္ ေရဓာတ္ အၿမဲျပည့္ဝေနေစေရးအတြက္
ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။
• အရက္သည္ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည္လင္စြာ
ေတြးေတာ၍့ မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကမ္းေျခ၌႐ိွေနစဥ္အေတာအတြင္း
အရက္ကို ေ႐ွာင္ပါ။
• အရက္သည္ သင္ ေရထဲတြင္ ႐ိွေနစဥ္ သင္၏ တံု႔ျပန္ႏိုင္ခိ်န္ကို
ေႏွးေကြးေစၿပီး၊ သင္ ေဘးဒုကၡ က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို
တိုးပြားေစပါသည္။

ကမ္းေျခ၌ ႐ိွေနစဥ္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ
ေနႏိုင္ေသာနည္းလမ္း။
အနီေရာင္ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ားအၾကားတြင္
အၿမဲတမ္း ေရကူးပါ။
အသက္ကယ္သူမ်ားသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ
ေရကူးႏိုင္ေသာေနရာတြင္ အလံမ်ားကို
ထားထားကာ သူတို႔သည္ ထိုေနရာကို
ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး
သင္အကူအညီလိုအပ္ခဲ့ပါလွ်င္ သင့္အား
သတိျပဳေတြ႕႐ိွၾကပါလိမ့္မည္။

ကမ္းေျခ၌ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းမႈဆိုင္ရာ
ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ႐ွာေဖြၾကည့္႐ႈပါ။
အသက္ကယ္သူမ်ားသည္ ႐ိွေကာင္း႐ိွႏိုင္ဖြယ္
ေဘးအႏၲရာယ္တစ္စံုတစ္ရာကို သင္သိ႐ိွေစရန္
ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ကမ္းေျခ၌ ထားေပးပါသည္၊
သင္ ေရထဲမဆင္းမီ ယင္းဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို
႐ွာေဖြၾကည့္႐ႈရန္ ေသခ်ာပါေစ။

အသက္ကယ္သူအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါ။

မည္သည့္အခါမွ် သင့္ဘာသာသင္ တစ္ဦးတည္
တည္း

သင္ ကမ္းေျခသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္

ေရမကူးပါႏွင့္။

အသက္ကယ္သူမ်ားအား သြားေရာက္ႏႈတ္ခြန္း
ဆက္ပါ။ သူတို႔သည္ လူမ်ားအား ကူညီရန္
႐ိွေနၾကၿပီး လူသစ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံု၍ ၎တို႔၌
ေမးျမန္းစရာ႐ိွသည္မ်ားကို ေျဖၾကားရန္
ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကပါသည္။

သင္ ေရထဲတြင္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့လွ်င္ စိတ္ေအးေအး
ထားၿပီး သင့္လက္ေမာင္းကို ေျမႇာက္ပင့္ျပပါ။
ၾကမ္းျပင္ကို ေျခမမီႏိုင္ေသာ သမုဒၵရာထဲ၌ ဒုကၡေရာက္ေနရျခင္းမွာ
ေၾကာက္စရာေကာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း အကူအညီရရန္အတြက္
စိတ္ေအးေအးထားၿပီး သင့္လက္ေမာင္းကို ေျမႇာက္ပင့္ျပရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
ေပါေလာေပၚေနေအာင္္ ႀကိဳးစားၿပီး သင့္အား ကမ္းေျခမွ
ဆဲြေခၚသြားေနရသည္ဟု ထင္ရပါက၊ ေရစီးေၾကာင္းကို
ဆန္၍ ေရကူးရန္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ ၎သည္ သင့္အား
ပင္ပန္းေစမည္သာျဖစ္ကာ ေပါေလာေပၚေနႏိုင္ေစမည္
မဟုတ္ပါ။

အသက္ကယ္သူမ်ားသည္ ကေလးထိန္းမ်ား
မဟုတ္ၾကပါ။
အသက္ကယ္သူမ်ားသည္ ကူညီရန္ ႐ိွေနၾကပါသည္၊
သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ကေလးထိန္းမ်ား မဟုတ္ၾကၿပီး
ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ လူႀကီးတစ္ဦးဦး
မ႐ိွေနဘဲ မည္သည့္အခါမွ် ၎တို႔အား
သဲေသာင္ျပင္ေပၚတြင္ သို႔မဟုတ္ ေရထဲ၌
တစ္ဦးတည္း မထားသင့္ပါ။

အေပါင္းအေဖာ္ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးတစ္ဦးဦးႏွင့္အတူ
အၿမဲတမ္း ေရကူး၍ မည္သည့္အခါမွ်
သင့္ဘာသာသင္ တစ္ဦးတည္း
ေရထဲမဆင္းပါႏွင့္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ၀၀၀ ကို ဖုန္းဆက္ပါ။
သင္ ေရမကူးႏိုင္လွ်င္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ အျခားသူမ်ားအား ကယ္တင္ရန္
မႀကိဳးစားပါႏွင့္။ အၿမဲပင္ အကူအညီေတာင္းပါ၊ အသက္ကယ္ေပးသူကို
မေတြ႕ရလွ်င္ ၀၀၀ ကို ဖုန္းဆက္ပါ။
သင္သည္ ဒုကၡေရာက္ေနသူအား ပ်ဥ္ခ်ပ္ သို႔မဟုတ္
အေအးခံဘူးကဲ့သို႔ေသာ ကိုင္ထားႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုခုကို
ပစ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ ပတ္ပတ္လည္
႐ွာေဖြၾကည့္႐ႈပါ၊ ကမ္းေျခအမ်ားအျပားတြင္ အမ်ားျပည္သူ

၀၀၀ ကို
ဖန
ု း္ ဆကပ
္ ါ

အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အနီေရာင္ ေပါေလာေပၚ
ကိရိယာမ်ားကို ထားေပးထားပါသည္။

ကမ္းေျခ၌ သင္မည္မွ် ေဘးအႏၲရာယ္
ာယ္ကင္းစြာ
ေနတတ္သလဲ။
သင့္ကိုသင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ ကမ္းေျခ၌
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းစြာ ေနႏိုင္ျခင္းအေၾကာင္း
သင္မည္မွ်သိ႐ိွသည္ကို ႐ွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ။
ဤေနရာ၌ ႏွိပ္ပါ။

