
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

السالمة اإلشراف لضمان

  أو  سنوات يجب على جميع األطفال الذين تبلغ أعمارهم

على مسافة ال تتجاوز الذراع الواحد من أحد والديهم أو  أقل أن يبقوا

سنة( بنسبة بالغ واحد  أولياء أمورهم ممن تجاوزت أعمارهم )

لكل طفلين. 

  أن يبقوا على مقربة من سنة  و يجب على اليافعين بين

شخص بالغ في المواقع القريبة من حوض السباحة.

  رون من الركض على سطح الممارسات الخطرة محظورة. يمنع الزائ

حوض السباحة ومن تسلق درابزين الدرج والقفز من حواف حوض 

المياه الساخنة والغوص في المياه الضحلة )أي التي ال يصل عمقها 

أقدام( والسباحة في األماكن المخصصة للغوص والقفز  إلى 

المزدوج أو القفز من منصات القفز الجماعي. كما يمنعون من 

حين اآلخرين في المياه أو دفعهم أو سحبهم أو تغطيس السبا

رشهم بالمياه من دون داع.

  يجب االلتزام بتعليمات المنقذين وإجراءات الطوارئ. على السباحين

مغادرة حوض السباحة فور سماع صفارة اإلنذار مرتين أو ثالث مرات 

متتالية من المنقذ.

المشالح وغرف تبديل المالبس

  باستخدام المشالح  سنوات -ر عميسمح لألطفال من

النسائية أو الرجالية مع أحد والديهم أو أولياء أمورهم.

 سنوات أو أكثر من جنسين  البالغين على األطفال  يجب

استخدام المشالح العائلية أو المشالح المخصصة  مختلفين

لجنسهم.

  إن المشالح العائلية مخصصة الستخدام الوالدين المرافقين ألطفال

ولألفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة أو  وفوق ن بس

الخصوصية لظرف خاص. على الوالد أو ولي األمر مرافقة طفلهم عند 

استخدام المشالح العائلية. المشالح العائلية غير مخصصة لجنس 

معين. 



 

جميع أنحاء قسم األلعاب المائية

  ارتداء األحذية أو المالبس المخصصة للشارع داخل منطقة المسبح

مسموح.غير أو إدخال عربات األطفال إليها، 

 ارتداء مالبس سباحة نظامية )مايوه(. أما الشورتات  يطلب

المقصوصة أو المالبس الداخلية أو حماالت الصدر المخصصة للرياضة 

ن قبيل الكنزات أو الكيلوتات البوكسر أو المالبس الفضفاضة م

القطنية )تي شيرتات( فهي مالبس ال يقبل ارتداؤها للسباحة.

  إدخال الطعام أو الشراب  أو أية مواد قابلة للكسر إلى  ال يجوز

منطقة المسبح. الرجاء التخلص من العلكة في سلة القمامة قبل 

النزول في المسبح.

 ت ارتداء على جميع األطفال غير المدربين على استعمال التوالي

مايوه ضد المياه لضمان منع تسرب البول إلى مياه المسبح. فإن 

مسموح به. غيراستخدام الحفاضات القماشية أو البامبرز 

 إدخال األلعاب الشخصية أو الزعانف أو قصبات التنفس أو  يمنع

األقنعة.

  على جميع الزائرين االستحمام بالماء والصابون قبل النزول  يجب

أي شخص يعاني من جروح غير  يمنعاحة. كما في حوض السب

مندملة أو تقرحات أو يرتدي ضمادات أو يعاني من الرشح أو السعال 

أو التهاب العيون من النزول في المسبح.

 .يمنع منعاً باتاً كل من البصاق أو المخاط  أو نفث المياه من الفم

 ال يجوز اصطحاب الحيوانات إلى داخل المبنى أو إلى المسبح 

باستثناء كالب اإلرشاد المدربة. يسمح لكالب اإلرشاد التواجد قرب 

حوض السباحة ولكن ال يسمح لهم نزولها.

  يجوز إدخال األجهزة اإللكترونية من قبيل الكاميرات والجوال ال

والهواتف الذكية والقوارئ اإللكترونية والالبتوبات إلى المسبح أو إلى 

المشالح وغرف المالبس.


