Що означають прапори?
Помаранчева вітровка:
Будьте обережні під час купання!
Вітровку піднімають у разі вітру та/або течії з
берегу у напрямку моря. Це означає, що брати
плавучі засоби у воду небезпечно.

Поради щодо плавання у відкритих
водоймах
1.

Навчіться
плавати

3.

Плавайте лише там,
де дозволено і де є
нагляд

Жовтий прапор:
Будьте обережні під час купання!
Цей прапор піднімають, коли водні умови
небезпечні. Плавання, купання та інші види
діяльності у воді або на воді не рекомендуються.

Картатий прапор:
Виділена зона для водних видів спорту!
Ці прапори позначають зону, призначену
для водних видів спорту. Плавання між цими
прапорами суворо заборонено.
Прапор із знаком питання:
Знайшлася дитина!
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1.

Кличте по
допомогу

Ніколи не
плавайте
самостійно

Ви потрапили у біду?

2.

1.

Плавайте обличчям
вгору або спробуйте
використовувати
плаваючий засіб

Не панікуйте

3.

Кличте або
махайте, щоб
отримати
допомогу

2.

Киньте
плавучий
засіб у
воду…

2.

Червоний прапор:
Купатися заборонено!
Цей прапор піднімають, коли водні умови дуже
небезпечні. Плавання, купання та інші види
діяльності у воді або на воді суворо заборонені.
Червоно-жовтий прапор:
На чергуванні рятувальники!
Цей прапор піднімають, щоб показати, що
станція рятувальників відкрита і що кваліфіковані
рятувальники стежать за акваторією.

Бачите, що хтось потрапив у біду?

3.

Спробуйте
дати
пораду
щодо
безпеки

…або
спробуйте
встановити
контакт за
допомогою
мотузки

4.

Ніколи не
заходьте
у воду
самі!

Поради з безпеки •
Внутрішні води

Не захаращуйте коридор,
створений рятувальниками.

Читайте
інформаційні
знаки.

Викидайте
сміття в
смітник.

Не забувайте
використовувати
велику кількість
сонцезахисного
крему.

Час від часу
переходьте в
тінь.

Ніколи не
залишайте
маленьких
дітей без
нагляду.

Не використовуйте
плавучі засоби,
якщо вітер дме з
берега у сторону
моря.

Одягніть дитині браслет
з номером телефону.

Вживайте
достатню
кількість води
і їжі.

Слідкуйте за
спортсменами у воді.

Не
запливайте
за буйки.

Ніколи не
плавайте
самостійно.
Слідкуйте за
прапорами.
Знайте,
що вони
означають.

Не стрибайте з
мостів.

Зважайте на
раптові круті
перепади дна.

Обережно:
вода може бути
холодною.
Купайтеся в місцях, за якими
стежать рятувальники.

Тримайтеся подалі
від водних рослин.

