
تبدأ السالمة عند صيد األسماك 
على الصخور من المنزل

اختاروا مكاناً آمناً 
لصيد األسماك...

كيف تبدو حركة المّد والجزر؟1
قد تغطي تيارات المّد المرتفعة مكان تصيّد 

األسماك على الصخور الذي تقفون عليه 
باإلضافة إلى نقطة دخول المياه واألمواج 
المتكّسرة، لذلك قد تحاصركم المياه ويزيد 
احتمال تعّرضكم لالنزالق أو الوقوع عن 

الصخور.

سترة النجاة 
ارتدوا دائماً سترة نجاة ُمعتمدة، فهي سوف 	 

تنقذ حياتكم إذا وقعتم في المياه. يفرض القانون 
ارتداء السترة ويتّم تغريم األشخاص الذين ال 

يرتدونها.
تأكدوا من أنكم تعرفون كيفية استخدام سترة 	 

النجاة – تحدث العديد من حاالت الغرق ألن 
األشخاص ال يعرفون كيفية استخدام ُمعّدات 

السالمة الخاصة بهم.

األحذية المضادة لالنزالق والمالبس الخفيفة
من الضروري ارتداء أحذية مضادة 	 

لالنزالق عند الوقوف على الصخور 
الُمبللة والزلقة.

ال ترتدوا األحذية الطويلة/الجزمة ألنها 	 
ستمتلئ بالمياه وتؤدي إلى غرقكم بسرعة.

قد تصبح المالبس الثقيلة ُمشبعة بالمياه، وقد 	 
تؤدي إلى مواجهتكم للصعوبات في الطفو 

على سطح المياه إذا وقعتم فيها.

الحبل أو جهاز العوم
توجد في معظم مناطق صيد األسماك على 	 

الصخور عوامة نجاة يمكن استخدامها في 
حاالت الطوارئ.

قد يكون من المفيد إحضار حبل أو جهاز طفو الستخدامه في حاالت 	 
الطوارئ إلنقاذ أو سحب شخص ما من المياه. كونوا مستعدين دائماً.

ال تحزموا المشروبات الكحولية
تأكدوا من شرب الكثير من الماء تجنباً لتعّرضكم 	 

للجفاف.
تجنّبوا شرب المشروبات الكحولية أثناء صيد 	 

األسماك على الصخور ألنها قد تُضعف من قدرتكم 
على التفكير بوضوح واتخاذ القرارات الصحيحة.

يبطئ الكحول من الزمن الذي يستغرقه رد فعلكم ويزيد من فرص 	 
تعّرضكم للمشاكل أثناء التواجد في المياه.

احزموا األشياء للحفاظ على سالمتكم على الشاطئ 2

تحققوا من أحوال الطقس قبل 
مغادرة المنزل

 Beachsafe نّزلوا تطبيق 
أو تحققوا من الموقع اإللكتروني 

Bom.gov.au

هل هذا مكان محمي؟
حاولوا دائماً العثور على مكان 
للصيد هادئ ومحمي أكثر إذا 

كنتم تتصيّدون األسماك في منطقة 
مكشوفة والبحر هائج. ال تخاطروا 

بالوقوف في مكان مفتوح.

ما هو مدى قوة الرياح؟
ال تخلق الرياح القوية األمواج 

الكبيرة فحسب، بل هي قد تدفعكم 
بحيث لن تتمّكنوا من االستمرار بالوقوف 

على الصخور الُمبلّلة والزلقة عندها تواجهون 
خطر الوقوع نحو المخاطر.

ما هو مدى ارتفاع األمواج؟
قد تكون األمواج المرتفعة خطيرة وقد تحدث 

بشكل مفاجئ. قد تأتي بعض األمواج من مكان 
بعيد جداً وال يالحظها أحد حتى تنكسر بشكل 
عنيف على الشاطئ. وقد تحدث هذه األمواج 
بشكل مفاجئ حتى عندما يكون الجو ُمشمساً 

ويبدو الطقس هادئاً. 

http://www.bom.gov.au/


 راقبوا المكان قبل البدء 
بصيد األسماك

راقبوا الظروف ومكان الصيد الذي تخططون 
للتواجد فيه لمدة 20 دقيقة على األقل قبل البدء. 
ابحثوا عن مكان آخر إذا كان المكان وعراً جداً 

أو ال يمكن التنبؤ بما سيحدث فيه.

كيفية الحفاظ على سالمتكم 
 أثناء صيد األسماك 

على الصخور...

ال تذهبوا أبداً لصيد األسماك 
بمفردكم

اذهبوا دائماً لصيد األسماك مع صديق أو ضمن 
مجموعة. يجب عليكم دائماً إخبار أحد األشخاص 

بالمكان الذي تتوّجهون إليه والوقت المتّوقع 
لعودتكم.

اختاروا مكاناً آمناً وخططوا 
لطريق الهرب 

راقبوا الظروف باستمرار ألنها قد تتغيّر بسرعة وال تديروا ظهركم 	 
أبداً للمحيط ألن األمواج الكبيرة قد تحدث فجأة.

خططوا دائماً لطريق الهرب في حال جّرتكم األمواج إلى المياه.	 

إذا جّرتكم األمواج إلى المحيط، حافظوا على 
الهدوء وابحثوا عن مخرج

إذا جّرتكم األمواج إلى المياه، حافظوا على 	 
الهدوء واسبحوا بعيداً عن الصخور.

ابحثوا عن مكان آمن للتوّجه نحو الشاطئ أو 	 
استمروا بالطفو على وجه المياه وانتظروا 

وصول المساعدة. 

تعلّموا السباحة وتعلّموا الطفو 
وتعلّموا كيفية النجاة.

سيساعدكم تعلّم السباحة وتعلّم المحافظة على الهدوء 
والطفو على المحافظة أكثر على سالمتكم إذا وقعتم 

في المحيط أو إذا جّرتكم األمواج إلى البحر أثناء صيد 
األسماك على الصخور - لم يفت األوان أبداً للتعلّم.

 ما مدى سالمتكم أثناء صيد األسماك 
على الصخور؟ 

اخضعوا لالختبار واكتشفوا مدى معرفتكم لكيفية 
الحفاظ على سالمتكم أثناء صيد األسماك على 

 الصخور. 
انقروا هنا. 

مخرج

 ال تقفزوا في المياه في حال 
جّرت األمواج أحد األشخاص إلى المياه

يمكنكم مساعدة الشخص عن طريق رمي أي شيء يستطيع 	 
التمّسك به. انظروا من حولكم، توجد في العديد من 

مواقع صيد األسماك أجهزة عوم حمراء اللون ُمخّصصة 
لالستخدام العام.

اطلبوا المساعدة من خالل االتصال برقم الطوارئ 000. 	 
تأكدوا دائماً من أنكم تعرفون موقعكم بالضبط.

 ابحثوا عن الفتات الخطر 
وجهاز اإلنقاذ

يضع المنقذون من البلدية الفتات حول أماكن صيد 	 
األسماك إلعالمكم بأي مخاطر قد تكون موجودة. 
تأكدوا من البحث عن هذه الالفتات قبل البدء في 

صيد األسماك.
توجد في معظم مناطق صيد األسماك على الصخور عوامة نجاة 	 

يمكن استخدامها في حاالت الطوارئ.

https://www.surveymonkey.com/r/RockFishingSafetyQuiz-Arabic?lang=ar
https://www.surveymonkey.com/r/RockFishingSafetyQuiz-Arabic?lang=ar

