توصیه های عمومی برای جلوگیری از غرق شدگی
 ایجاااسو حاااسای عحااا ط ح هاااسال ااای ناااس حاااس س حاااسه واااهس حاااس
اعگسل نس

حاااسه سل ناااس

اااسع

یتبط

 تهیاان شه اان هااسحب حااط حااس وهسحااسیط شهااست یسو اان دیاا

ت هیااف حاان یاافا

عحااسشفل ت ااس وع

این حخش نس
 شصاااال م هاااس ن ااافاع ونهاااف

اااخ

حااان ت ااافاو هیاااسو وع ا ااایاب هاااسحب ث شهاااست یسو ااان

دی وهسحسیط وف
 حیگااا اع و ع ناااس

اااسهد ن ااااسشط وع عاحااامس وعب اااسنیس ااایتبط حاااس د ااایا واااهس وع

هسحااان حاااط ی سهااا ش اااف ا ا ااافاو شجاااس
خم ف یوم وع ا س ن م س ط ث
 حیشس اااان عیاااا

حاااسیی س اااسمس

ااایتبط حااایا گااای

ناااس

فاعسا سسجفا فینهاسیانس ......

اجیایااااط تخصصااااط وحااااماسنهس احاااامسشط ف ااااس وع ا اااای ی ااااایی

ج اااسگیی اه حاااساشا یاااساو وع س اااال

یمااان ناااس تخصصاااط حیگااا اع ج ساااس ناااس

اشفی ط
 حیشس اان عیاا

جهاا احاامهیاع ا اافاوگی جاایث وع اای نااس حهسااسه وااهس یمااط هااسحب حااط

( داااسعز اه ااای واااهس وهسحاااسیط واااف واعا شهاااست یسو ااان دیااا حاااس
احمهیاع تسحط چسوع نس ن

ای ی
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اااخ

حاااسول

اااسل

 حیشس ااان عیا ا

وع جها ا فینهااان حاااسه مااافم واااهس وع حااافنسا سشاااس ناااس ا ع ودسشااان ناااسا حی ااان

نسا هسحب حط

س عه ا تسالث نسا احمخینس

 احااام سو اه

ناااس

اااسع

بی ط  ....اه ییق ین عحسشن نس

یو اااط حاااسه سل ناااس

ااایوم شهاااسو وع اعتباااست حاااس س اااس

ی ین
 ایجسو فییی

هسحال د یا وع نهاسم حی

 تهظیس اجیا ای ن سیهیاشطا ی

شه

حی ث
هیعا

یتبط حس

مط

توصیه های اجرایی فردی برای پیشگیری از غرق شدگی
اه شجااس اان حااای احااسس سعناااس
ثناااس

اااس م اااق ات اااس

حی ن نسا هسحب حط ...


اااط افماااف تسیاااین ناااسیط حااایا

ی اااایی اه ااای وااافگط وع ع ودسشااان ناااسا

ط وسو:

ی

واااهسیط حاااس فهاااسل ا یااان واااهسا واااهسیط حاااس ااااف وی ناااس عمسیااا
ا ا س



سجااسو ت ااافاو سحاا تااسجهط اه اااساعو اای وااافگط وع ع ودسشاان ناااس

شهاااس اه احمااافایط تااایین

ب اه وهس اسسث ط وسو.

اااسهد واااهس

هاااسع ناااس عمسیااا

اااساعو ای هاااط حااان سو اااسل وع حاااهین وحسااامسل ( حاااسال

وش حس


وعیاااس ناااس سماااف
اان احاا وع ماای

اااسشسل داااسود عا واعو .وع وعیاااس دی اااط چی ناااس سحااا

ااایش حیهاااط شیسااا .

چهااف سشیاان هیاای ااس واا س دااس ط وااسو وچااسع یسو اان وااسیف .حاان ن ااین

و یاا نااس حاا ط هیااف حااط گاافاع حاان ث ش شیااف .ااث ایه اان وااهس فهااط وع ه هاان تااا ی سهاا
ااای ناااس حاااس س حاااسه

ااان تاا ا شظاااسع شجاااس

ییاااق حاااسو

حااان ا سشاااس ا ااافاو

جهاا

اح عا اشمخسث هیف


ا ااا

اه

ااا ی م اااق ث بااا اه تصااا یس حااان واااییجن هول یماااط بااا اه ع و حااان ث

ااای ع احا ا  .چااایا ااان واااییجن وع ث ناااس
گااایول عا حااان وشباااس واعو.

اااس م اااق د ااای

ااایحن حااان حااای شیا ا و ساااماط

ااا هس ع و حااان ثناااس م یاااق حااایا

بمااافیسلا د ااای ااای وااافگط عا

اف ایش ط ونف.
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حیعحاااط و اااس

ث شیا ا

ااای ع احا ا ا حااان مهاااسال ثاااس اگااای اااف هیاااسو وع فماااسث سشاااف

ایااافا اه اعو وااافل شسگهاااسشط حااان ث حااایو داااسوواع

هیااافا م ااا ایااان تسیاااین ی اااایی اه

وسب و سیط اح .


ییق جسو شفاعوا وهس ش هیف.

حن نیچ جن تههس وع ایط نسیط ن شجس



وهس وع تسعی ط وال



وع ث وع س ب وهس اه وسدط نس د یشسب حپینی یف.



هس

هس

ط حسوف.

ااا اه صاایب واع نااسیط اان سجااال دااساث ااسوگط یااس واا واافل م اا

ااط وااسوا وااهس

ش هیف.


حااان نااایچ جااان ت ااا ناااس
سوب دیوحس



ث

اااان ناااس یاااس یس اااهن ناااس

سچااا

ث عا وع جاااسیط ااان

جسو واعوا حف ل تسجن عنس ش هیف.

وع ی سم یین احم سو اه الا یا ال سو سل حس هفال حسویف.

 تساشاااسیط داااسو عا وع واااهس ااایول حااایش اه یاااف وع شظااای شایییاااف .یااا حاااسم یحاااسشط ناااس
وفگط حس فن وهس حن سع س


وع یااسع

ساجهاان حااس یاا

وهس حسو اشف.
ییااقا اگاای حااس فاان شجااس

احم سو اه چسث یس هسث یس ج یهن شجس
 حااایا شجاااس یا ا

ییاااقا ا

ااای

یس ت

ییااق وااهس شیساامیفا حاا ط هیااف فهااط حااس

ی هشجیی اشسسشط حن

ا هیا ا داااسو عا وع شظااای حایییاااف .اه

هیف.
ا ا حااان ییاااق ش ویا ا واااسیف

اه ا حخسانیف ته ش هف.


ا اه عحسشفل ییق حن حسی حن حیم حس ا عژاشا ت سس حایییف.

 حسااایسع اه ع ودسشااان ناااس حاااس جاااسو هاااسنی

عام حسااایسع د یشاااسب م یاااق نسااامهف حااان شااااس

ااان

فاایو ح ااف اه چهااف اافم ج ااس عفاامن وع ع ودسشاان مسجاان م ااق هیااسو ل گیفمااسع گاایو ث ااط وااسو
حهاااسحیاین تسیاااین اااط هااایس حاااف ل ا ااا

اه

ااا ی ع ودسشااان نیگااا حااایا واااهس وع ل ا ااافام

ش هیف.
.
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