
Câu cá An toàn ở Ghềnh đá 
Bắt đầu tại Nhà

Chọn địa điểm 
câu cá an toàn...

1

Đem theo đồ đạc để giữ an toàn cho quý vị 
trên bãi biển2

Xem các điều kiện môi 
trường trước khi rời nhà
Tải xuống ứng dụng 
Beachsafe hoặc xem tại 
Bom.gov.au.

Thủy triều như thế nào?
Khi thủy triều dâng cao, nước 
và sóng vỡ có thể phủ trùm 
địa điểm câu cá ở ghềnh đá 
và lối vào, và quý vị dễ bị mắc 
kẹt, trượt té hoặc bị cuốn khỏi 
ghềnh đá xuống nước hơn.

Sóng lớn như thế nào?
Sóng hay đợt sóng lớn có thể 
nguy hiểm và đột ngột. Một số 
đợt sóng có thể di chuyển từ rất 
xa và không ai nhận ra được cho 
đến khi chúng ập mạnh vào bờ. 
Những đợt sóng đột ngột này có 
thể xảy ra ngay cả khi trời nắng và 
biển có vẻ êm.

Gió mạnh như  
thế nào?
Gió mạnh không chỉ tạo ra 
sóng lớn mà còn có thể khiến quý 
vị rất khó đứng vững trên những 
vùng đá trơn trượt mà không bị 
xô đẩy và quý vị có nguy cơ bị rơi 
xuống nước rồi lâm nguy.

Đây có phải là địa điểm 
được che chắn không?
Nếu câu cá ở khu vực trống 
trải trong khi biển động, quý 
vị hãy luôn ráng tìm một 
chỗ biển êm hơn và được 
che chắn để câu cá. Đừng 
mạo hiểm câu cá ở ngoài 
trời, không có gì che chắn.

Áo phao 
• Luôn mặc áo phao đã được phê 

chuẩn, áo phao sẽ cứu mạng 
quý vị nếu quý vị bị rơi xuống 
nước. Đây là luật và không mặc 
áo phao sẽ bị phạt.

• Hãy chắc chắn quý vị biết 
cách sử dụng áo phao 
của mình – nhiều người bị 
chết đuối vì không biết cách sử 
dụng thiết bị an toàn của họ.

Giày không trượt & Quần áo nhẹ

• Giày không trượt là điều cần 
thiết trên đá ướt, trơn trượt.

• Đừng mang giày ống vì 
chúng sẽ bị đầy nước và 
khiến quý vị bị chìm nhanh 
chóng.

• Quần áo nặng có thể bị ướt sũng 
và quý vị sẽ rất khó khỏi bị chìm 
nếu bị rơi xuống nước.

Dây thừng hoặc phao
• Hầu hết các địa điểm câu cá ở 

ghềnh đá sẽ có sẵn chiếc phao 
thiên thần để sử dụng trong 
trường hợp khẩn cấp.

• Đem theo dây thừng hoặc phao của riêng quý vị có 
thể hữu dụng trong trường hợp khẩn cấp để giải 
cứu hoặc kéo ai đó ra khỏi nước. Luôn luôn chuẩn 
bị sẵn sàng.

Đừng đem theo rượu bia
• Bảo đảm quý vị đem theo thật 

nhiều nước để luôn uống đủ nước.
• Tránh uống rượu bia khi câu cá ở 

ghềnh đá vì rượu bia có thể làm 
cho quý vị khó suy nghĩ sáng suốt 
và quyết định đúng đắn.

• Rượu bia khiến quý vị phản ứng chậm đi và khiến 
quý vị dễ bị lâm nạn hơn khi ở dưới nước.

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


Cách giữ an toàn  
khi câu cá  
ở ghềnh đá...

LỐI RA

Để ý tìm biển báo về mối 
nguy hiểm & thiết bị cứu hộ
• Nhân viên cứu hộ của hội đồng thành phố 

đặt các biển báo ở nhiều vị trí khác nhau 
tại các địa điểm câu cá để quý vị biết bất kỳ 
mối nguy hiểm nào có thể đang chờ chực. 
Hãy chắc chắn quý vị để ý tìm những biển báo này 
trước khi bắt đầu câu cá.

• Hầu hết các địa điểm câu cá ở ghềnh đá cũng sẽ có chiếc 
phao thiên thần gần đó để sử dụng trong trường hợp khẩn 
cấp.

Quan sát vị trí trước khi 
quý vị bắt đầu
Dành ra ít nhất 20 phút để xem 
các điều kiện môi trường và địa 
điểm quý vị định câu cá trước 
khi bắt đầu. Nếu thấy biển có vẻ 
quá động hoặc khó lường, hãy tìm chỗ khác.

Không bao giờ đi câu cá 
một mình
Luôn đi câu cá với một người 
bạn hoặc với một nhóm. Quý vị 
nên luôn nói cho ai đó biết quý vị 
sẽ đi đâu và quay trở về vào lúc 
mấy giờ.

Chọn địa điểm an toàn và 
định sẵn lối thoát hiểm 
• Liên tục theo dõi các điều kiện 

môi trường vì chúng có thể thay đổi nhanh chóng 
và không bao giờ quay lưng về phía biển vì những 
con sóng lớn có thể xảy ra đột ngột.

• Luôn lập kế hoạch an toàn để thoát hiểm trong 
trường hợp bị cuốn rớt xuống nước.

Nếu bị cuốn rớt xuống 
biển, hãy bình tĩnh và 
tìm cách thoát hiểm
• Nếu bị cuốn rớt xuống nước, 

hãy bình tĩnh và bơi ra khỏi 
vùng đá.

• Tìm địa điểm an toàn để vào bờ hoặc 
thả nổi và chờ người đến cứu giúp.

Nếu nhìn thấy có người bị cuốn rớt 
xuống biển, ĐỪNG nhảy xuống nước
• Quý vị có thể giúp người đó bằng cách ném 

cho họ một cái gì đó để họ bám vào. Nhìn 
quanh, nhiều địa điểm câu cá có đặt các 
phao màu đỏ để công chúng sử dụng.

• Gọi số ba không (000) kêu cứu. Luôn 
bảo đảm quý vị biết vị trí chính xác của 
mình.

Học bơi, học cách thả nổi, học 
cách để không bị mất mạng.
Học bơi và học cách giữ bình tĩnh và thả 
nổi sẽ giúp quý vị an toàn hơn nếu bị rơi 
xuống biển hoặc lỡ bị cuốn rớt xuống 
nước trong khi câu cá ở ghềnh đá – học 
không bao giờ là quá trễ.

Quý vị an toàn thế nào khi câu cá ở 
ghềnh đá? 
Hãy làm bài kiểm tra và tìm hiểu 
xem quý vị biết nhiều ít về giữ an 
toàn trong khi câu cá ở ghềnh đá.  
Hãy bấm vào đây.
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