
Безпека риболовлі на 
скелях починається вдома

Виберіть 
безпечне місце 
для риболовлі...
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Упакуйте речі для забезпечення 
безпеки на пляжі2

Перевірте погодні 
умови перед 
виходом із дому
Завантажте мобільний 
додаток Beachsafe або 
відвідайте сайт  
Bom.gov.au.

Як виглядають 
припливи та відливи?
Під час сильних припливів місце 
риболовлі на скелях і вхід у 
воду може бути покрите водою 
і хвилями, що розбиваються 
об скелі, і ви, швидше за все, 
потрапите в пастку, послизнетесь 
або будете змиті зі скель.

Наскільки великий 
прибій?
Великі хвилі або прибій можуть 
бути небезпечними та раптовими. 
Іноді прибій може прийти здалеку і 
залишатися непоміченим, доки не 
обрушується на берег. Ці раптові 
прибої можуть траплятися навіть у 
сонячну погоду, коли здається, що 
все спокійно.

Наскільки сильний 
вітер?
Сильний вітер не тільки 
створить великі хвилі, але 
й може зробити так, що 
вам буде дуже важко встояти 
на мокрій і слизькій скелі без 
ризику зірватися і впасти в 
небезпечне місце.

Чи це захищене 
місце?
Якщо ви рибалите на 
відкритій місцевості під час 
бурхливого моря, завжди 
намагайтеся знайти більш 
спокійне та захищене 
місце для риболовлі. Не 
ризикуйте знаходитись на 
відкритому місці.

Рятувальний жилет 
• Завжди надягайте сертифікований рятувальний 

жилет, він врятує вам життя, якщо ви впадете у воду. 
Це закон і за його недотримання 
накладається штраф.

• Переконайтеся, що ви вмієте 
користуватися рятувальним 
жилетом - багато випадків 
утоплення трапляються через те, 
що люди не вміють користуватися 
своїми засобами безпеки.

Неслизьке взуття та легкий 
одяг
• На мокрих і слизьких скелях 

необхідне неслизьке взуття.
• Не надягайте черевики, тому 

що вони наповняться водою 
і призведуть до того, що ви 
швидко втопитеся.

• Тяжкий одяг може просочитися 
водою, і у разі падіння вам буде 
дуже важко втриматися на плаву.

Мотузка або плавучий засіб
• У більшості місць для риболовлі 

на скелях є рятувальне коло, 
яке можна використовувати в 
екстрених випадках.

• Захопіть із собою мотузку або 
плавучий засіб, який може стати 
в нагоді в екстрених випадках для порятунку або 
витягування когось із води. Завжди будьте готові.

Не беріть із собою алкоголь
• Переконайтеся, що у вас є достатній запас води для 

підтримки рівня рідини в організмі.
• Уникайте вживання алкоголю під час перебування 

на пляжі, оскільки він може погіршити 
вашу здатність ясно мислити та 
приймати правильні рішення.

• Алкоголь уповільнює вашу реакцію 
та збільшує шанси потрапити у біду, 
перебуваючи у воді.



Як залишатися 
в безпеці під час 
риболовлі на скелях...

ВИХІД

Зверніть увагу на знаки про 
небезпеку та рятувальні пристрої
• Рятувальники місцевої ради встановлюють знаки у 

місцях риболовлі, щоб попередити вас про 
можливі небезпеки. Перед початком 
риболовлі обов’язково зверніть увагу 
на ці знаки.

• У більшості місць для риболовлі на 
скелях також є рятувальне коло для 
екстреного використання.

Огляньте місце 
перед початком 
риболовлі
Перед початком риболовлі треба 
витратити не менше 20 хвилин на 
спостереження за умовами та запланованим місцем 
риболовлі. Якщо воно здається занадто небезпечним 
чи непередбачуваним, пошукайте інше місце.

Ніколи не ходіть на 
рибалку поодинці
Завжди вирушайте на рибалку 
з другом або групою. Завжди 
повідомляйте комусь, куди ви 
йдете і коли вас чекати назад.

Виберіть безпечне 
місце та сплануйте 
маршрут евакуації
• Постійно стежте за умовами, оскільки вони можуть 

швидко змінюватися, і ніколи не повертайтеся 
спиною до океану, оскільки великі хвилі можуть 
виникнути раптово.

• Завжди плануйте безпечний спосіб вибратися на 
випадок, якщо вас змиє у воду.

Якщо вас змило в океан, зберігайте 
спокій та шукайте можливість 
вибратися на берег
• Якщо вас змило у воду, зберігайте 

спокій і пливіть якомога далі від 
скель.

• Шукайте безпечне місце для виходу 
на берег або залишайтеся на плаву та чекайте на 
прибуття допомоги.

Якщо ви бачите, що когось змило 
в океан, НЕ стрибайте у воду
• Ви можете допомогти людині, кинувши їй щось, за що 

вона може вхопитись. Озирніться навколо, 
у багатьох рибальських місцях встановлені 
червоні плавучі буйки для громадського 
користування.

• Зверніться за допомогою, зателефонувавши 
за номером три нулі (000). Завжди 
слідкуйте за тим, щоб точно знати своє 
місцезнаходження.

Вчіться плавати, вчіться 
триматися на плаву, 
вчіться виживати.
Навчання плавання і вміння зберігати 
спокій і триматися на плаву допоможе 
вам залишатися в безпеці, якщо ви 
коли-небудь впадете в океан або якщо 
вас змиє під час риболовлі на скелях - 
вчитися ніколи не пізно.

Наскільки безпечна ваша 
риболовля на скелях?
Пройдіть тест та дізнайтеся, як 
багато ви знаєте про безпеку під 
час риболовлі на скелях. 
Натисніть на посилання.


