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ي الواليات 
منظمي شؤون المستهلك �ف

واالأقاليم، الكومنولث

بالمشاركة مع

ك السباحة المحمولة؟  س. ما هي بعض قضايا السالمة المرتبطة ب�ب

. غالباً ال يكون  ك المحمولة هو الخطر االأك�ب ي ال�ب
ج.  غرق االأطفال الصغار دون سن الخمس سنوات �ف

كونهم وحدهم  ي برك السباحة المحمولة أو ي�ت
ي مراقبة أطفالهم عندما يكونون �ف

ف �ف الوالدان ناشط�ي
ل، معتقدين أن طفلهما ال يمكن أن يغرق الأن كمية المياه قليلة. يمكن أن  ف ء من الم�ف ي

للحظة الإحضار �ش
ي غضون ثوان معدودة.

يغرق االأطفال �ف

ي برك السباحة المحمولة؟
س. كم يبلغ عدد الأطفال الذين غرقوا �ف

اوح أعمارهم  ي العام 14/2013، غرق 20 طفًل ت�ت
ي برك السباحة المحمولة كل سنة. �ف

ج.  يغرق أطفال �ف
ي االأرض، فوق االأرض، والمحمولة( 70 % من وفيات 

اليا. تشكل برك السباحة )�ف ي أس�ت
ف 0-4 سنوات �ف ب�ي

ي آخر ضمن هذه الفئة العمرية. يعالج 
ي أي موقع ما�أ

الغرق، مما يمثل 4.5 أضعاف خطر الغرق �ف
ي بعض االأطفال 

ي بركة سباحة محمولة. يعا�ف
ي المستشفيات نتيجة لحادث غرق �ف

المزيد من االأطفال �ف
اختلاًل عصبًيا مستمًرا نتيجة المشارفة عىل الغرق. 

ي برك السباحة المحمولة؟ 
س. لماذا يغرق الأطفال الصغار �ف

ك المحمولة الأسباب متعددة. االأطفال الصغار يفتنون  ي ال�ب
ج.  االأطفال الصغار معرضون للغرق �ف

ي المياه أو للوصول 
بطبيعتهم بالمياه والجزء االأعىل من جسمهم ثقيل، وهكذا عندما ينحنون للنظر �ف

ات من الماء. االأطفال الصغار غ�ي قادرين عىل  ي بضعة سنتيم�ت
أ ما يسقطون بسهولة ويغرقون �ف إىل ش�ي

ي فهم أن المياه يمكن أن تسبب لهم االأذى. غرق االأطفال 
إدراك مفهوم الخطر، وقد يجدون صعوبة �ف

حدث صامت الأن االأطفال عادة ال يرصخون طلًبا للمساعدة. 

ي بركة محمولة؟ 
س. هل علي مراقبة طفلي أو أطفالي عندما يكونون �ف

ي ذلك برك 
ي المياه أو حولها )بما �ف

ي مراقبة االأطفال عندما يكونون �ف
ج.  عليك أن تكون ناشًطا دائًما �ف

اف عليه  �ش ي جميع االأوقات واالإ
السباحة المحمولة(. عليك أن تكون عىل متناول اليد من طفلك �ف

ي وضع يمكنك من االستجابة برسعة. عىل 
بنشاط، عن طريق االتصال النظري المتواصل معه و�ف

ي رعاية اخوتهم االأك�ب سًنا.
الوالدين عدم ترك االأطفال الصغار �ف

ّ تسييج بركة السباحة المحمولة؟ س. هل علي

ي يزيد عمقها 
ي معظم الواليات واالأقاليم، يجب أن تحاط المسطحات المائية ال�ت

ج.  بموجب القانون �ف
عن 300 ملم بسياج – راجع مجلس البلدية المحىلي عن المتطلبات المحددة. ينطوي التسييج عىل عزل 

ل بواسطة حاجز حسن البناء والصيانة، وبوابة تغلق ذاتًيا ومثبتة بمزالج ذاتية. لدى  ف كة عن الم�ف ال�ب
ك لعدم االمتثال.  معظم الواليات واالأقاليم برامج نافذة تمّكن من تغريم أصحاب ال�ب

 قصة حقيقية: 
اف يتسبب بغرق طفل �ش ي الإ

خلل �ف
اف خلل حفلة شواء قبل عيد الميلد. تزحلقت فتاة داخل بركة  �ش ي االإ

غرق طفل بعد حصول خلل �ف
سباحة محمولة فوق االأرض وضعت لمكافحة الحّر. اعتقد كل من والدّي الفتاة خطأً أن االآخر كان 

كة، وسقطت فيها. عندما تم التنبه  ف عىل الطفلة. دون أن يلحظها أحد تسلقت السلم إىل ال�ب يرسش
ي أعقاب هذه المأساة، يستمر "رويال اليف سايفينغ" بدعوة 

إىل أنها مفقودة، كان االأوان قد فات. �ف
ف مخصص عىل االأطفال" لضمان عدم  ف عىل رعاية االأطفال الصغار إىل تحديد "مرسش الوالدين والقّيم�ي

حصول خلل مماثل وأن السلمة حول المياه هي أولوية رئيسية خلل هذا الصيف. 

 قائمة السالمة المرجعية 
ك المحمولة: لل�ب

راجع مع مجلس البلدية المحىلي متطلبات   
إقامة السياج.

تأكد من أنك تراقب االأطفال بنشاط دائًما   
ي 

وأنهم عىل متناول يدك عندما يكونون �ف
المياه أو حولها.

ال تتكل مطلًقا عىل االأطفال االأك�ب سًنا   
اف عىل االأطفال االأصغر سًنا، بغض  �ش للإ

النظر عن مدى ثقتك بقدرتهم. 

ك االأصغر، تأكد من إفراغها  بالنسبة لل�ب  
وتوضيبها بعد االستخدام.

عندما ال تكون قيد االستعمال، قم   
كة بشكل آمن بعيداً عن  بتوضيب ال�ب

متناول االأطفال الصغار. 

كة بماء  تأكد أنه ال يمكن أن تمتىلأ ال�ب  
المطر أو الرشاشات. 

ف أو االأطفال الذي  ال تتجاوز عدد البالغ�ي  
كة تحمله بأمان. يمكن لل�ب

ورقة الوقائع 2:

ك  إعتبارات السالمة ل�ب
السباحة المحمولة


