ﻓﺎرﺳﯽPersiska/

ﻣﻘررات آﺳﺎﯾش و اﯾﻣﻧﯽ در اﺳﺗﺧر ""Storsjöbadet

ﮐودﮐﺎن زﯾر  ١٢ﺳﺎل و ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻧﺎ ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗﻧد ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑدون ھﻣراھﯽ
ﯾﮑﻧﻔر ﺑزرﮔﺗر ﻣﺳﺋول ﮐﮫ ھﻣراه ﮐودک ﺷﻧﺎ ﮐﻧد ،در ھﯾﭼﯾﮏ از اﺳﺗﺧرھﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد .
اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ وﻟﯽ /ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑزرﮔﺗر دﯾﮕر) ﺣداﻗل  ١٨ﺳﺎﻟﮫ ( ﮐﻧﺎر
ﺧود در آب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .

ﻗﺑل از ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﯾو /ﻟﺑﺎس ﺷﻧﺎ و ﺷﻧﺎ ﮐردن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی ﺧود را از ﺗن در

آورده دوش ﺑﮕﯾرﯾد و ﺗن ﺧود را ﺑﺷوﯾﯾد .
ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﯾو /ﻟﺑﺎس ﺷﻧﺎ ﺑﮫ ﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﮫ ﺗن داﺷﺗن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻟﺑﺎس

زﯾر ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت .

ﭘوﺷﯾدن ﻣﺎﯾو /ﻟﺑﺎس ﺷﻧﺎی ﮐودک ﯾﺎ ﭘوﺷﮏ ﺷﻧﺎ ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر  ٣ﺳﺎل اﺟﺑﺎری
اﺳت .
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﻧﺎ ﮐردن ﺑﺎ ﺧود ﻓرد اﺳت .

وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ ﺷﻧﺎ و ﻏوطﮫ ور ﺷدن در آب ﺗﺿﻣﯾن اﯾﻣﻧﯽ ﻧدارﻧد !ﺑﺎزو ﺑﻧد ﺷﻧﺎ ﯾﺎ

ﺳﺎﯾر وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮑﯽ ﻏوطﮫ ور ﺷدن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎی ﻧظﺎرت و ﻣراﻗﺑت ﺗوﺳط ﯾﮑﻧﻔر
ﺑزرﮔﺗر را ﺑﮕﯾرد .
اﮔر ﻣﯽ ﺧواھﯾد از داﯾو /ﺗﺧﺗﮥ ﭘرش ﯾﺎ اﺳﺗﺧر دارای ﺳﮑوی ﭘرش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺷﻧﺎﮔر ﻣﺎھری ﺑﺎﺷﯾد ﭼون ﻋﻣق /ﮔودی اﯾن اﺳﺗﺧر  ٣/٨ﻣﺗر اﺳت .

ﻣﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم در اﺳﺗﺧر از ﺗﻠﻔن ھﻣراه/ﻣوﺑﺎﯾل اﺻﻼً اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ﭼون
ﺣواس ﺷﻣﺎ را ﭘرت ﮐرده و ﻧﻣﯽ ﮔذارد ﻣوارد اﯾﻣﻧﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .در ﺳراﺳر اﻣﺎﮐن
اﺳﺗﺧر ﻋﺳﮑﺑرداری و ﻓﯾﻠﻣﺑرداری ﻣﻣﻧوع اﺳت .

از دوﯾدن در اﺳﺗﺧر ﺧودداری ﮐﻧﯾد ،ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾد ﭼون ﺳطﺢ ﻣﺣوطﮫ ﻟﻐزﻧده
اﺳت و ﺧطر زﻣﯾن ﺧوردن وﺟود دارد .
ﺣﺎل ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺧر آﻣده اﻧد را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .


ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﺳُرﺳُره ھﺎ ﻣﻘرراﺗﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ھر ﺳُرﺳُره ﻧﺻب
ﺷده اﺳت .ھﻣﯾﺷﮫ طوری ﺳُرﺳُره ﺑﺎزی ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎ وارد آب ﺷوﯾد .اﺳﺗﻔﺎده از
ھرﮔوﻧﮫ وﺳﯾﻠﮥ ﺑﺎزی در ﺳُرﺳُره ﻣﻣﻧوع اﺳت .اﮔر در ھر ﯾﮏ از ﺳُرﺳُره ھﺎ ﺗوﻗف
ﮐﻧﯾد ﯾﺎ راه ﺑروﯾد از اﺳﺗﺧر اﺧراج ﺧواھﯾد ﺷد .

آزار و اذﯾت /ﻣزاﺣﻣت ﺟﻧﺳﯽ ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻣﺎس ﺟﻧﺳﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻣﻣﻧوع اﺳت .
ﺑرای اﯾﻣﻧﯽ ﺧود و ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺧر آﻣده اﻧد ﻣوظف ھﺳﺗﯾد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل

ھﺎی اﯾﻣﻧﯽ و ﺗذﮐرات ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺳﺗﺧر را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد .
ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ،ﻣﺻرف ﻣوادﻣﺧدر و ﻣﺷروﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در اﺳﺗﺧر

""Storsjöbadetﻣﻣﻧوع اﺳت .

