
በወንዞች ውስጥ መዋኘት ለሒይወት አስጊ ነው!    
 

ወደ ውሃው ውስጥ አይግቡ፣ በወንዙ ዳርቻ ላይ ይቆዩ፣ 
 
ለምን? 
በነዚህ ሶስት S ምክንያት: 
ሞገዶች (Strömungen)  
ሽክርክሪት (Strudel) 
መርከቦች (Schiffe) 
በውሃ ውስጥ ያለው የውሃ ፍሰት፣ ከወንዙ ዳርቻ ያባርርዎታል፣ አዙሪት ወደ~ታች ይጎትዎታል እና 
የሚያልፉ መርከቦች ሞገዶች እንደ ማግኔት ወደ ውስጥ ይጎትዎታል። 
 

ከቤት ውጭ ሞቃት ነው እና ወደ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ መግባት ይፈልጋሉ? 
 

በግሮሰ-ጌራው አውራጃ ውስጥ ወደ መዋኛ ገንዳዎች እና የመታጠቢያ ሀይቆች ይሂዱ። 
 
 
የ’ZDF አርማ ቪድዮ ይህን በደምብ አድራርቶታል:   
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-baden-in-fluessen-
100.html 
 
በተለይ ከቤት ውጭ በጣም ሞቃት ሲሆን፣ ሰዎች በራይን~ ወይም በማይን~ወንዝ ውስጥ ጊዜ ማሳለፍ 
ይወዳሉ። 
ነገር ግን ትኩረት ይስጡ: በወንዝ ውስጥ መዋኝት፣ ከውሃ ማዳን አገልግሎት ወይም ከጀርመን ህይወት 
አድን ማህበር (DLRG) ወይም ልምድ ላላቸው ዋናተኞችም ቢሆን፣ በጣም አደገኛ ሊሆን እንደሚችል 
አይርሱ።  
በትላልቅ ወንዞች ውስጥ፣ እንደ ራይን~ እና ማይን~ወንዞች ዓይነት፣ በርካታ የደጋ ስጋቶች አሉ። 
 
ወቅታዊዎች፡- 
አንድ ጅረት፣ ዋናተኛውን ጎትቶ በሙሉ ኃይሉ እና በከፍተኛ ፍጥነት ከባህር ዳርቻ ያባርረዋል። ያለ 
ውጫዊ እርዳታ ወደ ኋላ ለመዋኘት፣ ምንም እድል የለዎትም። ያለው ሞገድ በጣም ጠንካራ ነው። 
 
ሽክርክሪት፡ 
ሽክርክሪት በእርግጥ አጸያፊ ነው። ከውኃው ወለል በታች ይደብቃል። ስለዚህ ልታዩት አትችሉም እና 
በቀላሉ በውሃ ውስጥ እርስዎን ያስደነግጣል። እነዚህ ሽክርክሪቶች ሰውን ወደ ውሃ ውስጥ ይጎትቱታል። 
 
መርከቦች፡ 
ራይን~ እና ማይን~ወንዞች ለትልቅ ጭነት~መርከቦች እውነተኛ አውራ ጎዳናዎች ናቸው። ሁል-ጊዜ ወደ 
ወንዙ ላይ ወዲያና ወዲህ ይጓዛሉ። እዚህ ላይም ኃይለኛ የሆኑ ማዕበሎችን ይፈጥራሉ። እነዚህ 
ማዕበሎችን እንደ ማግኔት ይሠራሉ፡ ሰውን ጨምሮ ማንኛውንም ዕቃ ወደ መርከቡ ይስቡታል እና 
ዕቃውን ወይም ሰው ምናልባት ከመርከቧ በታች ሊገፉት ይችላሉ። 
 



በውሃ ውስጥ ያለ ሰው፣ በጭንቀት ውስጥ እንዳለ ሲያዩ ምን ያደርጋሉ? 
• ወዲያውኑ 112 ይደውሉ 
• ያሉበትን ቦታ ይግለጹ (ወንዙ ላይ ከቁጥሮች ጋር ያሉት ምልክቶች - ምሳሌውን ይመልከቱ) 

 

 
 

• አስፈላጊው ነገር: በጭራሽ ወደ ውሃ ውስጥ አይግቡ፣ ይህ አደገኛ ነው 
 
 
ይህ ማለት፣ ምን ማለት ነው? በወንዙ አጠገብ: በወንዙ ዳር ይቆዩ! እርስዎ ግን ውሃ ውስጥ መግባት 
ይፈልጋሉ? ደህና፣ ወደ መዋኛ ገንዳ፣ ወደ መታጠቢያ ሐይቅ ይሂዱ። ወይም ይህ በሞቃታማ የበጋ ቀን 
ለማቀዝቀዝ ሀሳብ ሊሆን ይችላል? 

 
አሁን በትክክል ተረድተዋል፡- 
ስካውት ይሁኑ እና አሁን ስለሚያውቁት ነገር ለጓደኞችዎ፣ ለቤተሰብዎ እና ለሚያውቁዋቸው ሰዎች 
ያሳውቁ! ህይወትን ለማዳን የሚረዱት በዚህ መንገድ ነው። 
 
 


