
আপনার পুল রkা ক ন, আপনার আপনার পুল রkা ক ন, আপনার 
িশ েদর রkা ক ন েচকিলsিশ েদর রkা ক ন েচকিলs

নেভmর ২০১২

আেরা তেথয্র জনয্ দয়া কের িভিজট ক ন http://kidshealth.schn.health.nsw.gov.au এবং pকl 
টয্ােবর নীেচ ডুেব মের যাওয়া pিতেরাধ িলংক-এ িkক ক ন। 

NSW েত, ২০১০-১১ েত পাঁচ বছর বয়েসর নীেচর ১২ জন িশ  পািনেত ডুেবেছ এবং আেরা ৬৪ 
জন িশ  ডুেব যাওয়ার কাছাকািছ অবsায় হাসপাতােল ভিতর্  হয়। েযেকান বয়সীেদর তুলনায় পাঁচ 
বছেরর নীেচর িশ েদর ডুেব যাওয়ার হার সবেচেয় েবিশ, যার pায় ৫০% ঘেট সুইিমং পুেল। 

পাঁচ বছেরর অনূ র্ িশ েদর ডুেব মের যাওয়া এবং pায় ডুেব মের যাওয়ার হােরর েkেt চলমান 
pধান একিট কারণ অপযর্াp পুল েব নী।পুল েব নী পুল এলাকায় pেবশ সীিমত কের বাড়িত িনরাপtা 
েযাগায়। 

সকল পুল মািলকেদর সারাবছর ধের িনয়িমত তােদর সুইিমং পুল পরীkা করা উিচৎ, িবেশষত: 
gী কােলর পূবর্বতর্ী মাস িলেত।

অনgুহ কের েজেন রাখুন পুল েব নী সংkাn আইন অেsিলয়ার সব রা  ও অ ল েলােত আলাদা 
আলাদা এবং এই েচকিলsিট ধু NSW-এর জনয্ pেযাজয্।



সুইিমং পুেলর আইন এবং আপনার অবsানসুইিমং পুেলর আইন এবং আপনার অবsান
সুইিমং পুল আইন ১৯৯২(এন এস ডািbউ) িনেদর্শানযুায়ী বয্িkগত (pাইেভট )সুইিমং পুল মািলকেদর িনি ত 
করেত হেব েয, তােদর পুল িল সবসময় িশ -pিতেরাধক pিতবnক িদেয় পিরেবি ত যা পুলেক ঐ sাপনার 
েকান আবািসক িবিlং এবং একইসােথ sাপনার সােথ সংযুk েকান সবর্জনীন (পাবিলক ) অথবা বয্িkগত 
(pাইেভট) sাপনা েথেক পৃথক কের রােখ।

সাধারণত: আবিশয্ক িবিধ েমাতােবক pিতবnকতা হল িনধর্ািরত মান অনযুায়ী পুেলর চারিদেক একিট েব নী।

যাইেহাক, পুেলর িনমর্াণকাল এবং েয sান বা জায়গায় পুেলর অবsান তার pকৃিত উপর িভিt কের এর িভn 
িভn মান এবং িকছু িকছু িশিথলতা pেযাজয্। উদাহরণs প, িকছু সীিমত েkেt বাসsানেক পুল েথেক পৃথক 
করেত িশ  pিতেরাধক দরজা অথবা জানালার তালার বয্বহার অনেুমািদত হেত পাের।

আপনার পুেলর জনয্ েকান ধরেনর এবং েকান মােনর pিতেরাধক sাপন করা অবশয্ই pেয়াজন েস বয্াপাের 
িনেদর্শনার জনয্ আপনার sানীয় কাউিnেলর সােথ েযাগােযাগ ক ন।

সুইিমং পুেলর িনবnীকরণ (েরিজেsশন)সুইিমং পুেলর িনবnীকরণ (েরিজেsশন)
২০১৩ সােলর ২৯েশ অেkাবর হেত , অবশয্ই সকল সুইিমং পুল রা বয্াপী অবিsত পুল িনবnেন (েরিজsার) 
িনবnীকরণ করেত হেব। পুল েরিজsার ২৯েশ এিpল ২০১৩ েথেক পাওয়া যােব। িনবnীকরণ pিkয়ার অংশ 
িহসােব , পুেলর মািলকেদর অবশয্ই তােদর সেবর্াc jান মেত pতয্য়ন করেত হেব েয, তােদর পুল pিতেরাধক 
িনয়মমািফক হেয়েছ। পুেলর মািলকরা যারা তােদর সুইিমং পুল িনবnীকরণ করেবননা, তােদর জিরমানা হেব। 

২৯েশ এিpল ২০১৩ এর পর -আপিন িক 
রা বয্াপী অবিsত পুল েরিজsাের আপনার পুল 
িনবnীকরণ কেরেছন?

 হয্াঁ  না - আপনার সুইিমং পুলিট িনবnেনর 
জনয্ আপনার sানীয় কাউিnল, েবসরকাির 
pতয্ায়নকারীর সােথ েযাগােযাগ ক ন অথবা 
এন এস ডািbউ রা  সরকার pদt অনলাইন 
ওেয়বসাইটিট েদখুন| 

সুইিমং পুল পিরদশর্নসুইিমং পুল পিরদশর্ন
২৯ এিpল, ২০১৪-হেত সকল পযর্টন এবং দশর্নাথর্ীর আবাসsেল অথবা একিট সmিt েযখােন দইু বা তদূ র্ 
আবাসন (ডুেয়িলং) আেছ, েসখােন pিত িতন বছেরর মেধয্ অnত: একবার সুইিমং পুল পিরদশর্ন করেত হেব।

ডুেয়িলং (আবাস) অথর্ হল একিট কk অথবা ps (সুইট) েযিটেত েকউ বসবাসরত অথবা বয্ব ত, অথবা তদমেমর্ িনিমর্ত 
অথবা েভাগদখেলর উপেযাগী পৃথক বাসsান িহসােব বয্বহার করা যায়। টাউন হাউজ /িভলা, আবািসক য্াট এবং অয্াপাটর্ েমনট 
এর অnগর্ত। েয সব হাউিজং এেsট, কিমউিনিট এেsট, কয্ারাভান পাকর্ , কয্ািmং sল ইতয্ািদেত পুল আেছ তা েহাল কমন পুল 
(সবর্জনীন পুল)। 

সকল sানীয় কাউিnেলর সুইিমং পুল পিরদশর্ন কমর্সূিচ ২৯ অেkাবর ২০১৩-পূেবর্ তােদর sানীয় এলাকার জনয্ 
 হয়। sানীয় কাউিnল pথম পিরদশর্েনর জনয্ পুেলর মািলকেদর ১৫০ ডলার পযর্n এবং pেয়াজেন িdতীয় 

পিরদশর্েনর জনয্ (যিদ pথম পিরদশর্েন সমসয্া িচিhত হয়) তেব ১০০ ডলার পযর্n খরচ ধাযর্ করেত পাের। আেরা 
তেথয্র জনয্ আপনার sানীয় কাউিnেলর সােথ েযাগােযাগ ক ন।

২৯ এিpল, ২০১৪ হেত, সকল সুইিমং পুলসহ আবািসক সmিt ভাড়া pদােনর (লীজ) অথবা িবিkর পূেবর্ অবশয্ই 
শতর্ পূরণ মেমর্ একিট ৈবধ সনদ থাকেত হেব।

১লা েম, ২০১২ হেত পুেলর মািলকগন শতর্ পূরণ pতয্ায়ন মেমর্ পুল পিরদশর্নকেl sানীয় কাউিnল অথবা sীকৃত 
pতয্ায়নকারী এর েয েকান একজনেক িনযুk করেত পােরন।
শতর্ পূরণ সনদ িতন বছেরর জনয্ ৈবধ।



উকিড় বাkউকিড় বাk
১৯৯৩ সাল েথেক, NSW-এর সকল পুল এবং sােত িনরাপদ উকিড় বাk (িsmার বk) রাখা আবশয্ক 
কারণ উকিড় বােkর উপর িবেশষ কের ওl পিট sাইল মত উকিড় বােkর উপর বসার কারেণ মারাtক 
আভয্nরীণ kত হেত পাের।

আপনার উকিড় বােkর িক sায়ী গmুজাকৃিতর 
pিতরkামলূক িলড (ঢাকনা) এবং িনরাপদ 
sাটর্  আেছ যা েকবলমাt একিট হািতয়ার 
(টুল) িদেয় সরােনা যােব?

 হয্াঁ  না -িফlােরর অnগর্ািমন রাsার মেুখ 
একিট sায়ী সংরkক মলূক িলড sাপনা 
ক ন। ফাইবার gাস পুেলর psতকারী অথবা 
েমরামতকারীেদর এই েমরামত করার েযাগয্তা 
থাকা উিচৎ (আপিন ইেয়েলা েপেজ তােদর সnান 
পােবন)। এছাড়াও, আপনার sানীয় সুইিমং পুল 
সরবরাহকারীর পুরেনা ধােচর উকিড় বােkর 
পাnেরর ––sl খরেচর িকট থাকেত পাের।

নতুন সুইিমং পুলনতুন সুইিমং পুল
ওয়াকর্  েহলথ এn েসফিট ের েলশn ২০১১(C তম) অনসুাের, িনমর্াণাধীন সব নতুন পুেল খনন কােজর সময় 
উdুত sাsয্ এবং িনরাপtা ঝঁুিক এড়ােত অsায়ী েফn েদয়া pেয়াজন। বাcােদর খািল পুেল পেড় যাওয়া বn 
করা অথবা বিৃ র পর পািন থাকেল তােত ডুেব যাওয়া েরাধ করা এর অnগর্ত।

আপনার িনমর্াণাধীন পুেলর চারিদেক িক অsায়ী 
েফn আেছ?

 হয্াঁ  না - অsায়ী েব নী sাপন ক ন

আপিন িক আপনার sানীয় কাউিnেলর 
কাছ েথেক নতুন সুইিমং পুল িনমর্ােণর পূেবর্ 
অনেুমাদন িনেয়েছন?

 হয্াঁ  না - আপনার sানীয় কাউিnল অথবা 
েবসরকাির (pাইেভট) িনমর্াণ pতয্ায়নকারীর 
সােথ েযাগােযাগ ক ন।[

আপিন িক আপনার sানীয় কাউিnেলর সােথ 
আপনার sায়ী েব নী েকাথায় sাপন করেবন 
েস বয্াপাের কথা বেলেছন?

 হয্াঁ  না -আপনার পুেলর sায়ী েব নীর sান 
কাউিnেলর িনেদর্শনা অনযুায়ী হেc িকনা তা 
িনি ত করেত আপনার কাউিnল এর সােথ 
েযাগােযাগ ক ন।

আপিন িক sায়ী িবিধসmn েব নী sাপেনর 
পিরেশষ মাt sানীয় কাউিnল অথবা 
েবসরকাির িনমর্াণ pতয্ায়নকারীর dারা িক 
চূড়াn পিরদশর্ন কিরেয়েছন?

 হয্াঁ  না - আপনার sানীয় কাউিnল অথবা 
েবসরকাির িনমর্াণ pতয্ায়নকারীর সােথ চূড়াn 
পিরদশর্ন আেয়াজন করেত েযাগােযাগ ক ন।

বিপদজনক উকড়ি বাক্স বিপদজনক উকড়ি বাক্স নিরাপদ পরিবর্তিত উকড়ি বাক্সনিরাপদ পরিবর্তিত উকড়ি বাক্স



পুেলর আভnয্রীন েফেnর উcতা - সীমানা েফেnর জনয্ আলাদা অধয্ায় েদখুনপুেলর আভnয্রীন েফেnর উcতা - সীমানা েফেnর জনয্ আলাদা অধয্ায় েদখুন
আপনার পুেলর েফn িক মলূ িভিt ভূিম েথেক 
কমপেk ১ দশিমক ২ িমটার উচুঁ?
 

 হয্াঁ  না - dত একজন লাইেসnধারী িনমর্াতা, 
পুেলর েটকিনিশয়ান অথবা েফিnং কন াkেরর 
সােথ েযাগােযাগ ক ন।

পুল েব নী- এখােন আেরাহণ িনেষধপুল েব নী- এখােন আেরাহণ িনেষধ
আপিন িক িনি ত কেরেছন েয আেরাহণ িনিষd 
অ েল(এিট ধরা হয় পুেলর বাইেরর েব নীর 
উপর েথেক ভূিমর িদেক বtৃাকাের একিট 
বtৃাকার গঠন) ৯০ েসিম এর আওতার বাইের 
গাছ, েঝাপঝাড় অথবা বারিবিকউ (BBQ), 
গােছর টব, েখলনা, মই অথবা েকান ধরেনর 
েচয়ার আেছ িকনা?

 হয্াঁ  না - পুল pিতেরাধীর িনকট গাছপালা অথবা 
েঝাপঝাড় এবং অনয্ানয্ বs েযমন, বারিবিকউ 
(BBQ), গােছর টব, েখলনা, মই এবং েচয়ার, 
আেরাহণ িনিষd ৯০ েসিম এলাকার কাছাকািছ 
আওতায় রাখা উিচৎ নয় যােত একিট িশ  
েস েলা বয্াবহার কের েব নীর উপর আেরাহণ 
করেত না পাের।

পুেলর েব নীর িভতেরর িদেক ৩০ েস িমঃ আেরাহণ িনিষd অ েলর মেধয্ েকান ধরেণর sায়ী sাপনা রাখা যােব 
না। পুল বিহভূর্ ত/অসংkাn sাপনা েযমন, গয্ােরজ, পারেগালা, কাপড় ঝুলােনা তার (kথলাইন), েবাটেশড, ঢাল ু
পথ (েরm), েভলা / অsায়ী েসতু (েপা ূ ণ) অথবা েকান ধরেনর ছাউিন ( েশড ) পুল এলাকার মেধয্ 
থাকেবনা।

পুেলর েব নী –উlm ফাঁকপুেলর েব নী –উlm ফাঁক
যিদ েব নীেত উlm গরাদ েথেক থােক, গরােদর 
মধয্বতর্ী এই ফাকঁ ১০ েসিম এর েবিশ নয় 
েতা?
লkয্নীয়ঃ সেবর্াc ১০ েসিম পযর্n গরাদ বাঁকােনা েযেত 
পাের এবং সাধারণতঃ ৯েসিমঃ -এর কম মাপা হয়।

 হয্াঁ  না -dত একজন লাইেসnধারী িনমর্াতা, 
পুেলর েটকিনিশয়ান অথবা েফিnং কন াkেরর 
সােথ েযাগােযাগ ক ন।

পুেলর েব নী আেরাহণ েযাগয্ সমাnরাল গরাদপুেলর েব নী আেরাহণ েযাগয্ সমাnরাল গরাদ
েব নীর সমাnরাল গরাদ একিট েথেক অনয্িট িক 
কমপেk ৯০ েস িমঃ দেূর আেছ িক?

 হয্াঁ  না - dত একজন লাইেসnধারী িনমর্াতা, 
পুেলর েটকিনিশয়ান অথবা েফিnং কন াkেরর 
সােথ েযাগােযাগ ক ন।

পুেলর েব নী-েব নীর নীেচর অংেশর ফাঁকপুেলর েব নী-েব নীর নীেচর অংেশর ফাঁক
সমাp সমতল েথেক পুেলর েব নীর নীেচর 
অংেশর ফাকঁ ১০ েস িমঃ এর েবিশ নয় েতা?

 না - dত একজন লাইেসnধারী িনমর্াতা, 
পুেলর েটকিনিশয়ান অথবা েফিnং কন াkেরর 
সােথ েযাগােযাগ ক ন।



পুেলর েব নী এবং ফটক - রkনােবkনপুেলর েব নী এবং ফটক - রkনােবkন
সকল েব নী বlু, sুk এবং েফsার (িখল, 
িছটকািন ইতয্ািদ) শk ও সিঠক ভােব িক 
লাগােনা আেছ?

 হয্াঁ  না - েকান হাlাভােব লাগােনা বlু, sুk 
এবং েফsার (সংযুkকারী বs)শkভােব রাখা 
অথবা বদলােনা উিচৎ।

আপিন িক sয়ংিkয়ভােব বn হওয়া দরজার 
কbা,তালা এবং িছটিকিন লীেত িপিcলকারক 
েতল অথবা িসিলকন েsp কেরেছন?

 হয্াঁ  না - িকভােব পুেলর েব নী এবং ফটেকর 
রkনােবkণ করেত হেব, েস িবষেয় পুেলর 
েব নী এবং ফটক psতকারকেদর আপনােক 
িলিখত িনেদর্শনা েদয়া উিচৎ। এর মেধয্ 
থাকেত পাের িনয়িমত িspং পিরবতর্ ন, এবং 
sয়ংিkয়ভােব বn হওয়া দরজার কbা,তালা 
এবং িছটিকিন লীেত িপিcলকারক েতল অথবা 
িসিলকন েsp করা, যা sয়ংিkয়ভােব বn হওয়া 
এবং sয়ংিkয় কbা লাগােনা ফটেকর িবিভn 
tিট pিতেরােধ সাহাযয্ করেত পাের।

পুেলর েব নী-ফটেকর কbা যেntর অবsানপুেলর েব নী-ফটেকর কbা যেntর অবsান
আপনার পুেলর ফটেকর অরkনীয় কbা যnt 
িক মািট েথেক কমপেk ১৫০ েস িমঃ উপের 
অবিsত?

 হয্াঁ  না - আপনার কbা যnt যিদ সমতল েথেক 
উপরিদেকর ১৫০ েস-িমঃ েথেক কম হয়, তাহেল 
এটা অবশয্ই পুেলর েব নীর িভতর িদেক থাকা 
উিচৎ, েগেটর শীষর্ েথেক কমপেk ১৫ েসিম 
নীেচ, েসই সােথ কbার চারপােশ কমপেk ৪৫ 
েস িম বয্াসােধর্র ঢাকনা থাকা উিচত।

কািডর্ ও পালেমানাির িরসাসিসেয়শন (িস িপ আর)- িচh কািডর্ ও পালেমানাির িরসাসিসেয়শন (িস িপ আর)- িচh 
আপনার িক আপনার পুেলর কােছ ভােলা 
অবsায় এবং ৩ িমটার দরূ েথেক পড়া যায় 
েকান িসিপআর িচh রেয়েছ?
লkয্ ক নঃ িস িপ আর িচh িনিদর্  সময় 
পর পর বদলােত হেত পাের যিদ তা অs  
হেয় যায়।

 হয্াঁ  না - আপনার sানীয় েদাকান, কাউিnল 
অথবা কিমউিনিট সংsা, েযমন েসn জন 
অয্াmুেলn িদ অেsিলয়ান েরড kস অথবা িদ 
রয়য্াল লাইফ েসিভং েসাসাইিট েথেক িসিপআর 
িচh িকেন sাপন ক ন।



পুল ফটক, sয়ংিkয় বn এবং কbা যntপুল ফটক, sয়ংিkয় বn এবং কbা যnt
আপনার পুল ফটক িক বাইেরর িদেক(পুল 
এলাকা েথেক দেূর) েদােল? 

 হয্াঁ  না - পুেলর ফটক অবশয্ই পুনবর্ার েঝালােত 
হেব েযন এিট বাইেরর িদেক েদােল (পুল েথেক 
দেূর)|

েয েকােনা েখালা অবsা েথেক েকােনা pকার 
েজার বয্তীত আপনার পুল ফটক িক 
sয়ংিkয়ভােব বn হয়?

 হয্াঁ  না - নতুন তালা এবং বn করার যntাংশ 
সংযুk না করা পযর্n পুল ফটক sায়ীভােব েবেঁধ 
রাখা উিচৎ। sয়ংিkয়ভােব বn এবং কbা 
যntাংশ েবিশরভাগ পুেলর েদাকান এবং হাডর্ ওয়য্ার 
েদাকান েথেক kয় করা যায়, এবং এ িল 
লাগােনা েবশ সহজ।ফটক বেnর সময় আপনার পুল ফটক িক 

sয়ংিkয়ভােব তালা েলেগ যায়?
 হয্াঁ

আপিন িক িনি ত েয আপিন কখেনাই 
আপনার পুল ফটক খুটঁী / েঠকেনা িদেয় েখালা 
রােখননা?

 হয্াঁ  না -সব সময় ফটক বn রাখুন এবং 
কখেনাই েকান অবলmন িদেয় ফটক েখালা 
রাখেবন না।

সীমানার েব নী পুেলর েব নীর অংশ িহসােব বয্বহার হয়সীমানার েব নী পুেলর েব নীর অংশ িহসােব বয্বহার হয়
সীমানার েব নীর িভতেরর িদেক আপনার 
যিদ েকান সমাnরাল গরাদ থােক, েস িল িক 
৯০ েস-িমঃ আেরাহণ িনিষd এলাকার (নন-
kাইmেবল েজান) বাইের? ((এিট ধরা হয় 
পুেলর েব নীর উপর েথেক বাইেরর ভূিমর িদেক 
বtৃাকাের একিট বtৃাকার গঠন)

 হয্াঁ  না - একজন লাইেসnধারী িনমর্াতা, পুেলর 
েটকিনিশয়ান অথবা েফিnং কন াkেরর 
সােথ েযাগােযাগ ক ন েয আপনােক একিট 
িনয়মমািফক সমাধান িদেত পারেব।

িশ  pিতেরাধকারী জানালা-জানালার কািনর্শ মািট েথেক ১৮০ েসিম এর কম উে র্িশ  pিতেরাধকারী জানালা-জানালার কািনর্শ মািট েথেক ১৮০ েসিম এর কম উে র্

২০০৮ এর ১লা েসেpmেরর পূেবর্ িনিমর্ত সুইিমং পুল এবং pিতেরাধক িলর, পুেলর েব নী অথবা pিতেরাধেকর 
অংশ িহসােব িশ  িনরাপদ জানালা থাকেত পাের। পুরেনা পুল িলর আবশয্কীয় যােত িশ  িনরাপদ জানালা অnগর্ত 
িছল, নতুন পুেলর আবশয্কীয় যােত িশ -pিতেরাধী জানালা অnগর্ত রেয়েছ ; েথেক আলাদা। পুল pিতেরাধেকর 
অংশ িহসােব জানালা িল যিদ সিঠক মান অনসুাের রkনােবkণ না করা হয়, তেব আপনার বতর্ মান সমেয়র 
িশ  pিতেরাধক জানালার মান অনসুাের েসিটেক করেত হেত পাের। েয সকল pিতেরাধক বদলােনা অথবা পূনঃ 
িনমর্াণ করা হেয়েছ, েস িলেক বতর্ মান সমেয়র িশ  pিতেরাধ জানালার আবশয্কীয় েলা পালন করেত হেত পাের। 
অনgুহপূবর্ক আপনার sানীয় কাউিnেলর সােথ েস িল িমিলেয় িনন।

আপনার যিদ িশ -িনরাপদ জানালা পুল 
pিতেরাধেকর অংশ িহসােব সংঘিটত েথেক , 
েস েলার িক আটেক যাবার যnt বা িনরাপtা 
skীন আেছ যা েসিটেক ১০ েসিম এর েবিশ 
খুলেত বাঁধাgs কের?

 হয্াঁ  না - িশ -িনরাপদ জানালা sাপন অবয্াহিত 
এখন আর অনেুমািদত নয়। আপনােক বতর্ মান 
সমেয়র িশ -pিতেরাধক জানালার অবশয্পূরণীয় 
শতর্  পালন করেত হেব।

আপনার যিদ পুল pিতেরােধর অংশ িহসােব িশ  
pিতেরাধক জানালা থােক, জানালার েয অংশ 
েখালা যায়, তা িক sায়ীভােব সংযুk গরাদ 
অথবা জােলর পদর্ া (েমশ skীন) dারা আবতৃ? 

 হয্াঁ  না - জানালার েখালা অংশেক আবতৃ করার 
জনয্ গরাদ অথবা েমশ skীন সংযুk ক ন 
(সেবর্াc ফাঁক ১০ েস-িমঃ)। গরাদ এবং েমশ 
skীন আপনার sানীয় হাডর্ ওয়য্ার েদাকান েথেক 
kয় করা েযেত পাের, িকn এছাড়াও আপনােক 
আপনার sানীয় কাউিnল অথবা লাইেসnধারী 
িনমর্াতার পরামশর্ চাওয়া উিচৎ।



িশ  pিতেরাধী দরজািশ  pিতেরাধী দরজা
পুল েব নীর অথবা pিতেরাধীর অংশ িহসােব িকছু িকছু পুরেনা সুইিমং পুেল দরজা যুk থাকেত পাের। নতূন 
পুেলর ৈতিরেত অথবা pিতেরাধক েয েলা বদলােনা বা পুনঃিনমর্াণ হেয়েছ , েসখােন এই অনেুমাদন আর েনই। 

যিদ আপনার এমন েকান দরজা থােক যা পুেলর 
pিতেরাধেকর অংশ, েসিট িক sয়ংিkয়ভােব বn হয়?

 হয্াঁ

 না - 
িশ  িনরাপদ দরজা sাপনা েথেক অবয্াহিত 
আর অনেুমািদত নয়। আপনােক হয়েতাবা 
আপনার সুইিমং পুেলর চারপােশ চতুভুর্ জ 
েফn সংযুk করেত হেত পাের।অনgুহ কের 
আপনার sানীয় কাউিnল এর সােথ িমিলেয় 
েদখুন।

যিদ আপনার এমন েকান দরজা থােক যা পুেলর 
pিতেরাধেকর অংশ, তােত িক আপনাআপিন কbা/
িছটকািন/ িখল েলেগ যায়?

 হয্াঁ

যিদ আপনার এমন েকান দরজা থােক যা পুেলর 
pিতেরাধেকর অংশ, কbা যntাংশ িক েমেঝ েথেক ১৫০ 
েস িমঃ দেূর অবিsত এবং দরজার উভয় পাশ েথেক 
বয্বহার করা যায়?

 হয্াঁ

যিদ আপনার এমন েকান দরজা থােক যা পুেলর 
pিতেরাধেকর অংশ, আপিন িক িনি ত কেরেছন েয 
দরজা অথবা এর কাঠােমার উপর অনূ র্ ১ েস িমঃ 
চওড়া েকান ফুটেহালডস (পা রাখার জায়গা/ েরকাব) 
েনই এবং যা েমেঝর ১০০ েস িমঃ উপের?

 হয্াঁ

যিদ আপনার এমন েকান দরজা থােক যা পুেলর 
pিতেরাধেকর অংশ, আপিন িক িনি ত কেরেছন 
েসখােন েপাষা pাণীর দরজা েনই?

 হয্াঁ

ভূিম উc পুল এবং েফালােনা পুলভূিম উc পুল এবং েফালােনা পুল
আপনার যিদ ভূিম-উc েকান পুল থােক, তার িক 
েকান েব নী আেছ?

 হয্াঁ
 না - িশ  pিতেরাধী েব নী sাপন 

ক ন। আপনার যিদ েকান েফালােনা অথবা বহনীয় পুল থােক 
যা ৩০ েস িমঃ -এর েবিশ পািন িদেয় পূণর্ করা 
সmব, তার িক েকান েব নী আেছ?

 হয্াঁ



sা পুলsা পুল   

আপনার sার চারিদেক িক েব নী আেছ?
 

 হয্াঁ  না- িশ  pিতেরাধক েব নী sাপন ক ন 
অথবা sা যখন বয্ব ত হেcনা, তখন আপিন 
অবশয্ই িনি ত ক ন েয একিট িশ  িবপnkু 
আটকােনা যায় এমন সংযুিk (েযমন দরজা, 
িলড, িgল অথবা জাল) িদেয় sা িট আড়াল 
করা ও দঢ়ৃভােব আটকােনা হেয়েছ।

অনয্ানয্ পরীkাঅনয্ানয্ পরীkা
আপিন িক সকল ৈবদযু্িতক যntপািত এবং 
পাm, pেয়াজনীয় ৈবদযু্িতক িনরাপtা 
বয্বsানযুায়ী হেয়েছ িকনা এবং সিঠকভােব 
আবতৃ আেছ িকনা তা পরীkা কেরেছন?

 হয্াঁ  না - পরীkা ক ন েয আপনার sা 
আবিশয্ক ৈবদযু্িতক িনরাপtামলূক নmর dারা 
িচিhত অথবা তােত একিট ের েলটির কমpােয়n 
মাকর্  আেছ িকনা। এই িচেh সাধারণতঃ 
অেsিলয়ােত আপনার রা  অথবা অ েলর pথম 
বড় অkর (উদাহরণ s প, NSW এর জনয্ 
N), এবং একিট সািটর্ িফেকট নmর যুk হয়।

আপনার sার কােছ েকান িসিপআর িচh 
আেছ িক যা ভাল অবsায় আেছ ও ৩ িমটার 
দরূ েথেক পড়া যায়?

 হয্াঁ  না- আপনার sানীয় পুেলর েদাকান, 
কাউিnল অথবা জনকলয্ানমলূক সংsা, েযমন 
েসn জন অয্াmুেলn িদ অেsিলয়ান েরড kস 
অথবা িদ রয়য্াল লাইফ েসিভং েসাসাইিট েথেক 
িসিপআর িচh িকেন sাপন ক ন।

ভাড়ািটয়াভাড়ািটয়া
সকল ভাড়ার চুিkেত সুইিমং পুেলর রkণােবkেণর দািয়েtর িবষয়িট অnভুর্k হওয়া উিচৎ। েকান িকছু ন  
থাকেল অথবা েমরামেতর pেয়াজন হেল বািড়ওয়ালােক তা ভাড়ািটয়া অবশয্ই অবগত করেব। বািড়ওয়ালা বা 
তার pিতিনিধ-র সে  েযাগােযাগ না করা েগেল অথবা তারা নয্ায়স ত সমেয়র মেধয্ জ রী েমরামত না 
কের থাকেল, ভাড়ািটয়া জ রী েমরামত িল েয েলা পুল এলাকা অিনরাপদ কের (এর মেধয্ সুইিমংপুেলর 
েব নীর tিটও অnভুর্k) েস েলা কের িনেত পাের|


