BEACH SAFETY
AN TOÀN BÃI BIỂN
Vietnamese
Surf lifesavers and lifeguards prominently display flags and warning signs to indicate
the safest areas to swim for the beach going public.
Nhân viên cứu đắm và cứu hộ lướt sóng thường xuyên đặt cờ và biển cảnh báo để cho biết
các khu vực an toàn nhất cho công chúng bơi ở bãi biển.

THE EASY WAY TO STAY SAFE AT THE BEACH IS TO REMEMBER THE
‘FLAGS’ MESSAGE
CÁCH DỄ DÀNG ĐỂ ĐƯỢC AN TOÀN TẠI BÃI BIỂN LÀ GHI NHỚ THÔNG ĐIỆP
“CỜ BÁO” (F-L-A-G-S)
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Find the Flags and swim between them
Tìm NHữNG LÁ CỜ vÀ BơI GIữA NHữNG LÁ CỜ Đó

Cờ đỏ và cờ vàng cho biết khu vực được nhân viên cứu đắm và cứu hộ tuần tra. Chúng đánh dấu nơi
an toàn nhất để bơi tại bãi biễn.

look at and read the saFety signs
QuAN SÁT vÀ ĐọC CÁC BIỂN BÁO AN TOÀN

Biển báo an toàn giúp bạn xác định những nguy cơ có thể có và điều kiện hàng ngày tại bãi biển. Những
biển báo này nằm tại các điểm tiếp cận bãi biển và ở những khu vực có cờ. Vui lòng đọc kỹ các biển báo
này trước khi xuống nước.

ask a liFesaver or liFeguard For some good advice
HỏI ý kIếN CủA NHâN vIêN Cứu Đắm HOặC Cứu Hộ ĐỂ ĐƯỢC TƯ vấN TốT

Điều kiện lướt sóng có thể thay đổi nhanh chóng (độ sâu của nước, dòng chảy, quy mô và kiểu nước).
Trao đổi với một nhân viên cứu đắm hoặc cứu hộ trước khi xuống nước.

get a Friend to swim with you
Rủ mộT NGƯỜI BẠN BơI CùNG vỚI BẠN

Hãy luôn bơi với một người bạn để bạn có thể trông chừng cho nhau và nhờ giúp đỡ nếu cần. Trẻ em
phải luôn được một người lớn giám sát.

stick your hand up For help
GIơ TAy LêN ĐỂ NHỜ NGƯỜI GIúP

Nếu bạn gặp rắc rối dưới nước, hãy bình tĩnh. Hãy giơ tay lên và ra hiệu nhờ giúp đỡ, bơi nổi và chờ
người giúp. Thả nổi theo dòng nước hoặc chỗ nước xoáy. Đừng cố gắng bơi ngược.

REMEMBER NO FLAGS = NO SWIM
HÃy NHỚ kHÔNG Có CỜ = kHÔNG BơI

For additional information visit www.beachsafe.org.au

WHAT DO THE FLAGS AND SIGNS MEAN?
ý NGHĨA CủA CÁC LÁ CỜ vÀ BIỂN BÁO LÀ Gì?
red and yellow Flags
CỜ Đỏ vÀ vÀNG

Cho biết khu vực bơi an toàn nhất, cũng là khu vực được nhân viên cứu đắm và cứu hộ tuần tra.

yellow Flag
CỜ vÀNG

Thận trọng – Có thể có điều kiện nguy hiểm, tuy nhiên, nơi đó đủ an toàn để bơi.

red Flag
CỜ Đỏ

Nguy hiểm – Không xuống nước.
Khi có cờ đỏ, bãi biển không mở cửa để bơi.

red and white Quartered Flag
CỜ vuÔNG mÀu Đỏ vÀ TRắNG

Sơ Tán Khẩn Cấp – Rời khỏi vùng nước ngay lập tức.
Cờ này sẽ được giơ lên cùng với tiếng còi để cảnh báo người bơi phải rời khỏi vùng nước vì có mối
nguy hiểm tiềm tàng. Trong hầu hết các trường hợp, nhân viên cứu đắm hoặc cứu hộ sẽ có mặt để cứu
mạng nhiều người hoặc phát hiện sinh vật biển nguy hiểm.

blue Flag
CỜ XANH DƯơNG

Khu vực lướt ván – người lướt ván phải ở ngoài khu vực cờ đỏ và vàng

dangerous currents
DÒNG NƯỚC NGuy HIỂm
Có những dòng nước nguy hiểm

blue bottles
RuỒI NHặNG XANH
Có ruồi nhặng xanh

marine stingers
SINH vẬT BIỂN BIếT CHÍCH
Có những sinh vật biển nguy
hiểm biết chích trong nước

high surF
LƯỚT SóNG CAO
Có sóng nhào lớn và nguy
hiểm hoặc có sóng lớn có thể
gây thương tích

crocodiles
CÁ Sấu
Đã phát hiện có cá
sấu trong khu vực
sharks
CÁ mẬP
Đã phát hiện có cá
mập trong khu vực

For additional information visit www.beachsafe.org.au

no swimming
Cấm BơI

only swim between
the red and yellow
Flags
CHỉ BơI GIữA CỜ Đỏ vÀ
vÀNG

