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 السالمة على الشواطئ  



 المركز الوطني للمعلومات

 
 الناس نحـو    لذلك يتجه  ة الحرار ةدرج زيادة في    نتيجةتكثر حوادث الغرق في فصل الصيف       
  :وترجع أسباب كثرة حوادث الغرق للعوامل اآلتيةالشواطئ أو الذهاب إلى برك السباحة ، 

  .الجهل بخطورة البحر *
  . عند ارتياد الشواطئأو  السباحةأثناء تعليمات السالمة إتباععدم  *
  . واالنشغال عنهمألطفالهم األهل همالإ إلى األطفالغرق يعود سبب  *
  . زيادة الثقة بالنفس وعدم المباالةإلىالكبار  غرقيعود سبب  *

 الـشاطئ بـسبب التعـب    إلىيتمكن الشخص من العودة  السباحة لمسافات طويلة بحيث ال* 
  .لخطرةا األماكن السباحة في أو واإلجهاد

  .الصحيح لوسائل السالمة   التام باالستخداماإللمام عدم *
 وشـدة  األمـواج  ارتفاع أوالرياح   الجوية السيئة مثل شدةاألحوال في اإلبحار أوالسباحة * 

  .التيارات المائية 
  : حوادث الغرقتؤدي إىلالعوامل التي 

  :قد تحدث حوادث الغرق في احد األماكن اآلتية
  لسـباحـةا برك: أوالً 

الـسبـاحة بقـصـد    فـي أيامنـا هـذه نرى الكثيـر مـن المنازل واألندية بها أحـواض 
 . البالغيــن  التمتـع بهـا ، الشـيء الذي سـبب كثرة حوادث الغـرق مـن األطفـال أو  

الكبار فـالغرق يحـدث    ويعتبـر السـبب األسـاسـي لهذه الحوادث هـو اإلهمال من قبل
باالستحمام بمفردهم دون رقيب من   الغير ملميـن بالسباحة واألطفالنتيجة السماح لألشخاص

األسـاليــب الـصحيحـة فــي      اإلرشــادات إتباعالوالدين أو من ينوب عنهـم ودون 
   . السـباحـة

  : إلى الغـرق منها وهناك كثير من األسـباب التي تـؤدي
  . عمق الماء غير المتوقع *
  . الجهـل بالسـباحة*
  . نزالق من األرضية المحيطة بحوض السباحةالتعرض لال*
  . أثناء السباحة الخوف والتوتر العصبي*
  . التقلص العصبي أثناء السباحة*
 األطفال بعضهم إلى حوض السباحة المباغتة بالمزاح برمي*
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   )الشاطئ( البحر : ثانياً 
والدهـم  الحرارة يصطحب الكثيـر مـن األهـالي أ         في فترة الصيف ومع زيادة في درجات      

  . للسـباحة على الشواطئ
  إلى الغـرق منها وهناك كثير من األسـباب التي تـؤدي

  . الجهل بالسباحة* 
 .السقوط في منطقة عميقة * 

 . الهياج مع رفع الذراعين خارج الماء لالستغاثة *

تقلص عضالت الجسم في الذراعين واألرجـل ومـن أخطـر تلـك             التي  األمواج العالية   * 
 .عضالت البطن  قلصالتقلصات ت

 .اإلجهاد ويأتي لعدم تقدير المسافة التي سيسبحها الشخص * 

  .الخوف وعدم الثقة بالنفس*
  :إجراءات السالمة عند السباحة

 : اإلجراءات التالية وللحماية من حوادث الغرق علينا اتخاذ
  السـباحـة برك: أوالً 

حالة وجود شخص مرافـق    إال فيعدم السماح لألطفال بالدخول لحوض السباحة بمفردهم *
  . يعرف مهارات السباحة

ــي حــوض * ــردهم ف ــال بمف ــرك األطف ــدم ت ــصيرة ع ــدة ق ــو لم ــسباحة ول  . ال
ــسباحة    * ــوض الـ ــول حـ ــالجري حـ ــال بـ ــسماح لألطفـ ــدم الـ  . عـ
ــرق     * ــاطر الغ ــن مخ ــسالمة م ــات ال ــسباحة وتعليم ــال ال ــيم األطف   . تعل
ــام  * ــرورة القي ــة     ض ــل مزاول ــسم قب ــسخين للج ــة ت ــسباحةبعملي  .  ال
ــائهم  * ــن أبنـ ــدين عـ ــشغال الوالـ ــدم انـ ـــتحمام  عـ ــاء االسـ  . أثنـ
ــال  * ــول األطف ــع دخ ــسـباحة يمن ــول حـــوض ال ــياج ح  . يجـــب وضــع س
ــوض  * ــول الحــ ــزالق حــ ــة لالنــ ـــية مانعــ ـــل أرضــ  . عمــ
  . لبـس معدات السـباحة*

  البحر : ثانيا
 : اتخـاذ اإلجـراءات التاليـة    وللحمايـة مـن حـوادث الغـرق علـى الـشاطئ علينـا       

 التيـارات  – حالة البحـر  –المياه  عمق: التأكد من سالمة المنطقة التي ستسبح فيها مثل  *
  .  حركة المد والجزر–المائية 

 . منتـصف الـشاطئ أو ضـمن المنطقـة المحـددة للـسباحين       يجب الـسباحـة فـي   *
  . وال تبتعد كثيراً عنه يجب السباحـة بخط مواز للشاطئ *
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  . ال تدع األمواج تتالعب بـك *
  . القوارب البخارية ابق بعيداً عن*
  . ال تسبح في الليل فالرؤية تكون غير كافية*
 . بالقرب من الصخور البحرية فالتيارات المائية تكون قوية حول هـذه األمـاكن   ال تسبح *
 . نبك األخطاروجدت إرشادات للسباحين مكتوبة حول الشاطئ اتبعها فهي موضوعة لتج إذا *
إذا  تنزل إلى الماء العلم األحمر على الشواطئ يدل على خطورة السباحة وارتفاع األمواج ال*

  . رأيت هذا العلم مرفوعاً
  ..التيارات في حالة المد والجزر يجب توخي الحذر في األماكن العميقة وذلك لتجنب *

 التـي  جيدا ولديك من الشهادات      لم تكن قد تمرنت على هذا      ال تسبح نحو غريق إلنقاذه ما     * 
   .تؤكد هذا فكثيًرا ما يغرق المنقذ لنقص الخبرة

ــت  *  ــداءه إذا رغب ــن ارت ــد م ــوخ الب ــصدر المنف ــيال ــالبحرف ــوب زورق ب   . رك
   السباحةفي الخبرة قليلي الماء وال سيما مع أولئك في من الهزار المبالغ فيه داعيال *

 : إنقاذ الغريقخطوات

 كذلك ال تمكن الغريق من      ،للغريق وتجنب التسرع العشوائي في إنقاذه     نفسك   عدم تعريض * 
ما لم تكن تجيد مهارة اإلنقاذ حتى ال ينتهي األمر إلى وقوع غريقين بـدالً مـن                  اإلمساك بك 

  واحد غريق
  . إذا كنت لديك مهارات في السباحة واإلنقاذيجب المسارعة إلى إنقاذ الغريق ومساعدته* 
 السباحة عليك رمي أدوات الطفو للغريق أو مد عصاه أو أي قضيب متوفر تجيد إذا لم تكن* 

  .وسحبه إلى خارج المسبح لإلمساك به
 : من مجرى الهواء والتنفس تأكدوعند إخراج الغريق قم بإزالة العوالق من فمه *

 . الماء من صدرهوإخراج عملية التنفس الصناعي للمصاب بإجراء كان ال يتنفس قم إذا -    

  . لوح خشبي تحت جسمه لتثبيته بإدخال كان يتنفس قم إذا -    
  .نزع مالبسه قم بتدفئة المصاب بعد *

 . مركز طبي أو اقرب مستشفى إلىفورا انقل الغريق * 
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