ছোট মাপের বাতাসে ফোলানো ও বহনীয় পুল জন্য
যেগুলিতে ৩০ সেমি-এর কম পানি ধরে (গড়পড়তা মাপের
স্কেল অনুসারে)
•

•

Bangla

পুলিট সবসময় খািল ক ন যখন এিট বয্বহার
করেছননা। আপিন ইcা করেল বয্বহার করা
পািন পুণরায় বাগান ও বািড়র অনয্ানয্ sােন
বয্বহার করেত পােরন। পুেল েছেড় আসা
বয্ব ত পািন ধুমাt েয ডু েব যাওয়ার ঝুঁ িক
ৈতির কের তাই নয়, পািন অপির ার হেয় তা
অসুs হওয়ার কারণ হেত পাের।

এমনকি ছোট অথবা বড় কোন বহনীয় পুলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই
শিশুরা ডুবে যেতে পারে!

বয্বহার বয্তীত েছাট েছেলেমেয়েদর েথেক দূের
পুলিট সবসময় তু েল রাখুন। েসাজাভােব পুলিট
েরেখ িদেল তা বৃি অথবা ধােরকােছর পািন
িছটােনার যnt (িspংকলার)েথেক আসা সামানয্
পািন জেম থাকা েথেক রkা কের।

সবর্দা মেন রাখেবনঃ
•

পািনর িভতর এবং আেশপােশ থাকাকােল
বাcােদর সবর্দা হােতর কােছ, নজের রাখেবন।

•

বড় ভাই-েবােনর সkমতার উপের আপিন
যতই আsাশীল েহাননা েকন েছাট বাcােদর
েদখােশানার বয্াপাের তােদর উপর িনভর্ র করা
উিচৎ নয়। বাcারা এধরেণর দািয়t পালেন
সkম নয়।

•

ইনফয্াn এয্াn চাইl কািডর্ ও-পালেমানাির
িরসাসিসেয়শন(িস িপ আর) সmেn িশkা
gহণ ক ন।

•

আপনার বাcােদর পািনর সােথ পিরিচত কের
তু লুন এবং তােদর সাঁতার েশখান, িকn কখেনাই
ধারণা করেবননা েয তারা ডু েব যােবনা।

পািনেত ডু েব েযেত বাcােদর মাt কেয়ক েসেকn লাগেত

িশ রা িনঃশেb ডু েব েযেত পাের

পাের।

েদাভাষীর pেয়াজন হেল অনুgহপূবর্ক িদ াnেলিটং এয্াn
ইnারেpিটং সািভর্ স (িট আই এস), 131 450 নmের
েফান ক ন।
ন।
আেরা তেথয্র জনয্, অনুgহ কের েফান ক ন িদ িচেlনস
হসিপটাল এয্াট ওেয়sিমড-এর িকডস েহলথ-এ, (02) 9845
3585 অথবা েদখুনঃ kidshealth.schn.health.nsw.gov.au/
projects/drowning-prevention/inflatable-and-portable-pools

িশ রা িনঃশেb
ডু েব েযেত পাের

এমন এমন সময় আসেব যখন বাবা-মা এবং যtকারকরা pিত মুহূেতর্ সিkয়ভােব
িশ েদর েদখােশানা করেত পারেবনা। িশ েদর বড় একটা অংশ বািড়র িপছেনর সুইিমং
পুেল তােদর বাবা-মা এবং েদখােশানাকারীর অজােn ডু েব যায়।
পিনেত ডু েব যাওয়ার িব েd সবেচেয় ভােলা pিতেরাধ হল পািনর আেশপােশ বাcােদর
েদেখ রাখা। যাইেহাক, বাবা-মা এবং েদখােশানাকারীর পেk pিতিদেনর কাজ েযমন,
েধাঁয়া কাপড় েমেল েদয়া অথবা েটিলেফােনর জবাব েদয়ার কারেণ অনয্মনs হেয় যাওয়া
সহজ।

পািনেত েডাবা পাঁচ বছেরর কম বয়সী িশ েদর মৃতুয্র
pধান একিট কারণ

একারেণ পুেলর পািনেত বাcােদর যাতায়াত বn করার জনয্
tপূণর্ িdতীয় sেরর
িনরাপtা হেত পাের েব নী িদেয় পুল িঘের রাখা। আপনার পুেলর েব নী িনরাপদ এবং
িনয়মমত হেয়েছ িকনা তা িনি ত হওয়ার উপায় খুেঁ জ েপেত অনুgহপূবক
র্ িকডস েহলথ
ওেয়বসাইেট সহজpাপয্ েpােটk ইেয়ার পুল, pেটk ইেয়ার িকডস েচকিলs েদখুন। এই
েচকিলsিট েবশ কেয়কিট কিমউিনিটর ভাষােত পাওয়া যােc।

s তঃ পুল একিট ঝুঁ িক িকn িশ রা বাথটাব, জলাধার, নদী, খাঁিড়, বাগােনর
জলাধার এমনিক নয্ািপর বালিতেতও ডু েব েযেত পাের। একবার েকান েছাট িশ র
মুখ পািনর নীেচ যিদ চেল যায়, িশ িট “িনেজেক আর উপের তু লেত পােরনা েযেহতু
তােদর শরীেরর তু লনায় মাথার ওজন েবিশ। েবিশরভাগ বাবা-মা এবং যtকারকেদর
িব াস যিদ কখেনা তােদর িশ ডু বেত থােক, তাহেল তারা তা নেত পারেবন। এটা
আসেল সতয্ নয়, েযেহতু পািন বায়ুপেথ েযেকান শb েশানার েkেt িব সৃি করেত
পাের। ডু েব যাওয়া খুব dত এবং িনঃশেb ঘেট যাওয়া একিট ঘটনা।

বড় বাতােস েফালােনা ও বহনীয় পুেলর জনয্, যা িকনা ৩০
েসিম এর েবিশ পািন ধারণ করেত পাের (গড়পড়তা মােপর
েsল অনুসাের)

•

বািড়র েপছেনর সুইিমং পুেল িশ েদর ডু েব মৃতুয্র সব ঘটনার চারভােগর
একভাগ ঘেট বাতােস েফালােনা অথবা বহনীয় পুেল।

•

ডু েব যাওয়ার মত কাছাকািছ অসংখয্ ঘটনা ঘেট, এ িলর মেধয্ েকান েকানিটেত
সারাজীবেনর জনয্ িশ র মিsে র kিত হেয় থােক।

বাতােস েফালােনা এবং বহনীয় পুল অসংখয্ পিরবােরর একিট জনিpয় পছn। িকn,
এ িলর িবপদ সmেn পুল মািলক/বয্বহারকারীর সেচতন হওয়া উিচৎ।.
বলা হেয় থােক, বাতােস েফালােনা এবং বহনীয় পুল িশ েদর জনয্ েবি ত পুেলর
েথেক েবিশমাtায় ঝুঁ িকপূণ।
র্ এর কারণ এই পুল িল েয েবড়া িদেয় িঘের রাখা
দরকার েস সmেn অেনেক সতকর্ নয় এবং েকউ েকউ বয্বহােরর পর েস িলেক
তােদর আয়তেনর কারেণ খািল করেত পােরনা। একারেণ, িশ েদর পুেলর পািনেত
যাওয়ার সহজ সুেযাগ থােক, এবং তােদর তােত ডু েব যাওয়ার খুব বড় ধরেণর
ঝুঁ িক থােক।

েফালােনা ও বহনীয় পুল িবপদজনক!

•

বড় মােপর বাতােস েফালােনা ও বহনীয় পুল ধু তখনই বয্বহার
ক ন যিদ েস িল েবড়া িদেয় িঘের রাখা সmব হয়।

•

েয সকল পুল ৩০েসিম (গড়পড়তা মােপর েsল অনুসাের) এর েবিশ
পািন িদেয় পূণর্ করা যােব েসই সকল পুেলর চারিদেক েব নী না
থাকেল জিরমানা হেব

