ਸਮੁੰਦਰ ਕੰ ਢੇ (ਬੀਚ) ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਘਰੋ ਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ
1

ਕੀ ਅੱ ਜ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱ ਖਿਅਕ
ਗਸ਼ਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ?
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ਕਿਸੇ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਬੀਚ
ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ ...
ਕੀ ਬੀਚ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਹੈ ?
ਜੇ ਬੀਚ ਬੰ ਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁ ਤ ਵੱ ਡਾ ਖਤਰਾ
ਹੈ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰ ਦ ਰੱਖੇ ਗਏ
ਬੀਚ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਤੈ ਰਾਕੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਉੱ ਤ�ੇ ਗਸ਼ਤ ਨਾ ਲਗਾਈ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱ ਚ
ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਈ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ।

ਬੀਚ ਉੱਤ�ੇ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ
ਮੌ ਜੂਦ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ?

ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਿੰ ਨੀ ਕੁ
ਤੇ ਜ਼ ਹੈ ?

ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਰਿੱਪਕਰੰਟ’ (ਕੰ ਢੇ ਤੋ ਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਬਹਾਅ), ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਜਿਵੇ ਂ
ਕੀ ‘ਬਲੂ-ਬੌ ਟਲਜ਼’, ਜਾਂ ਫੇ ਰ
ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ।

ਆਸਟ੍ਰੇ ਲੀਆ ਵਿੱ ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼
ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ
ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ UV ਰੇ ਟਿੰ ਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ
ਲਉ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀ ਛਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ।

2 ਬੀਚ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈ ਕ ਕਰ ਲਉ (ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ)
ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਟੋ ਪੀ ਅਤੇ ਲੰ ਮੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼

ਤੈ ਰਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕੱ ਪੜੇ (ਸਵਿਮਵਿਅਰ)

• ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 30 ਮਿੰ ਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਆਮ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਤੈ ਰਾਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੈ ਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਖੜੋ ਨਾ
ਬਹੁ ਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।

• ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ।

• ਸਵਿਮਵਿਅਰ ਦੇ ਕਈ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ
‘ਬਰਕੀਨੀ’ (burkini) ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ
ਢੱ ਕਦੀ ਹੈ।

ਰੌ ਕੱ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ (ਸੇ ਫਟੀ ਗਿਅਰ)

ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਰੱ ਖੋ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌ ਕੱ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ 'ਤੇ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋ ਂ ਮੱ ਛੀ ਫੜਨ) ਜਾਣ ਦੀ
ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਸਹੀ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੇ ਸਹੀ
ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਹਨ।

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕੋ

• ਰੌ ਕੱ ਫਿਸ਼ਿੰ ਗ ਕਰਦੇ ਵੇ ਲੇ ਜੀਵਨ ਰੱ ਖਿਅਕ ਜੈ ਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋ ਣਾ ਇੱ ਕ
ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋ ਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ।
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਰੱ ਖਿਅਕ ਜੈ ਕੇਟ ਵਿੱ ਚ ਹਵਾ ਕਿਵੇ ਂ ਭਰਨੀ
ਹੈ - ਕਈ ਲੋ ਕੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

• ਬੀਚ ਉੱ ਤ�ੇ ਜਾਣ ਵੇ ਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ
ਸੋ ਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰ ਤੀਕ੍ਰਿ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਸਮੇ ਂ
ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਪਦਾ ਵਿੱ ਚ ਪੈ ਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਬੀਚ ਉੱਤ�ੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਏ
ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਕਿਵੇ ਂ
ਰਹਿਣਾ ਹੈ ...
ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦੇ
ਝੰ ਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱ ਚਕਾਰ ਹੀ ਤੈ ਰੋ
ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਕਰਮੀ (ਲਾਈਫ ਸੇ ਵਰਜ਼) ਇਹ ਝੰ ਡ�ੇ ਉੱ ਥ�ੇ
ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਤੈ ਰਾਕੀ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇ ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਵਿੱ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਬੀਚ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਦੇ ਚਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਖੋ
ਉੱ ਥ�ੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੱ ਸਣ ਲਈ, ਲਾਈਫ ਸੇ ਵਰਜ਼ ਬੀਚ ਉੱਪਰ ਚਿਨ੍ਹ ਲਗਾ ਛੱ ਡਦੇ ਹਨ
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ
ਅਜਿਹੇ ਚਿਨ੍ ਹਾਂ ਵੱ ਲ ਵੇ ਖ ਲਵੋ ।

ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਸੇ ਵਰ ਨੂੰ ਦੁ ਆ-ਸਲਾਮ ਆਖੋ

ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱ ਲੇ ਨਾ ਤੈ ਰੋ

ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਉੱ ਤ�ੇ ਪਹੁ ੰ ਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸੇ ਵਰਜ਼ ਨੂੰ
ਦੁਆ-ਸਲਾਮ ਆਖੋ - ਉਹ ਉੱ ਥ�ੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਅਤੇ ਨਵੇ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਣਾ ਬਹੁ ਤ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਵਿਆਕਤੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਤੈ ਰੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਲਿਆਂ
ਨਾ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱ ਚ ਫੱ ਸ ਜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਸ਼ਾਂ ਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂ ਹ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਹ ਵੱ ਲ ਚੁੱਕੋ ।

ਅਪਾਤਕਾਲ ਵਿੱ ਚ – 000 ਉੱ ਤ�ੇ ਕਾੱ ਲ ਕਰੋ

ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੱ ਸ ਜਾਣਾ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਕੰ ਢੇ ਤੋ ਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱ ਚੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੇ
ਉਲਟ ਤੈ ਰਨ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ - ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਦੇ ਵੇ ਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਿਹ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈ ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ/ਤੈ ਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ - ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸਾਹਾਇਤਾ ਮੰ ਗੋ - ਜੇ ਲਾਈਫ
ਸੇ ਵਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 000 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋ ਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੱ ਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੋ ਈ ਤਖਤਾ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਦਾ ਬਕਸਾ। ਆਸੇ -ਪਾਸੇ
ਵੇ ਖੋ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੀਚਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਵਰਤੋ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈ ਰਦੇ ਹੋਏ,
ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਦੇ ਜੰ ਤਰ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।

ਲਾਈਫ ਸੇ ਵਰ ਕੋ ਈ ਦਾਈ (babysitter) ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰ ਨੇ ਕੁ ਬੀਚ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਹੋ ?

ਲਾਈਫ ਸੇ ਵਰ ਉੱ ਥ�ੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੇ
ਅਤੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਲਿਆਂ ,
ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਛੱ ਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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