
 شناکردن در رودخانه خطر جانی دارد!  
 و در ساحل بمون.   توی آب نرو 

 چرا؟  
 خطرناک:  Sبخاطر سه تا 
 Strömung) موج ها ( 
 Strude       ) گرداب (

 Shiffe      ) کشتی ها (
به عمق آب میکشه و جریان آب ایجاد شده توسط   و رتو  از ساحل دور میکنند، گرداب  و موج ها تو ر 

   به دنبال خود بکشند.   وکشتی های در حال عبور می توانند مثل یک آهن ربا تو ر 

 بیرون هوا گرمه و می خواهید در آب خنک آبتنی کنید؟  
   بروید. Groß - Grauبه استخرها و دریاچه های مخصوص شنا در محدودهٔ  

 ه خوبی همه چیز رو توضیح داده :  ب  ZDF logoاین ویدٸو از  
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-baden-in-fluessen-100.html   

وقتی که هوای بیرون حسابی گرم میشه، گردش و وقت گذرونی در کنار رودخانه های ماین یا   رست د 
 چسبه. ن خیلی می یرا

خانه حتی برای شناگراِن ماهِر نجات غریق و  فراموش نکنید که شنا کردن در رود توجه کنید: اما 
 سوب میشه. محخیلی خطرناکی ( هم یه امر  DLRGگشت امداد آلمان )  

   .است در رودخانه های بزرگی، مثل راین و ماین، چندین خطر با هم در کمین 

 جریان شدید آب: 
ازساحل دور   و ر ربه سمت خود میکشند و با تمام قدرت و به سرعت شناگ ا موج های شدید شناگر ر

میکنند. در این حالت بدون کمک گرفتن شانسی برای برگشتن به ساحل وجود نداره. موج ها خیلی  
   آیند.قویتر از اون چیزی هستند که به نظر می 

 گرداب: 
کنند. برای همین آدم اونها رو  . خودشون رو زیر سطح آب مخفی می هستند  بدجنس  خیلی گرداب ها 

آدم رو به زیر آب   یی گرداب ها  نین چب هستید شما رو غافلگیر میکنند.  و وقتی توی آ   نه ببینهتو نمی 
 میکشند.  

 کشتی ها:
رودخانه های راین و ماین بزرگراه عبور و مروِر کشتی های باربری بزرگ هستند. این کشتی ها  

  و باعث ایجاد موج های شدیدی می شوند. این موج ها  داٸمن در حال رفت و آمد روی رودخانه هستند 
مثل یک آهن ربا عمل می کنند: اون ها هر چیزی رو ، حتی آدم ها رو به سمت کشتی جذب میکنند و  

حتی ممکنه اون جسم یا آدم رو با فشار به زیر کشتی بکشند. 



   

 ؟  چه باید بکنید  ،میبینید  رو در آب در شرایطی که به کمک نیاز داره ی  آدم شما  که وقتی 

 رید تماس بگی ۱۱۲   بالفاصله با  •

مشخصات جایی که هستید رو دقیق توصیف کنید ) تابلوها و نشانه های کمکی در اطراف   •
 مثل این (  -ساحل وجود دارد 

 

   و مهمترین چیز اینه: به هیچ عنوان توی آب نروید، خطرناک است.  •

  به خوب پس حاال چی شد؟ در کنار رودخانه : در ساحل بمانید! دوست دارید آبتنی کنید؟ خوب پس 
بد    تابستونی گرم  بروید. یا شاید این ایده هم برای یک روز  استخرها، دریاچه های مخصوص شنا 

 نباشه ؟ : 

 

 تو االن به اندازه کافی آگاه شدی:  
آگاه کن! با   آشنایان را هم در مورد دانسته های خود پس تو هم دست بکار شو و دوستان، خانواده و 

 به نجات جان آنها هم کمک خواهی کرد.  اینکار 

 

 


