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مقدمة عن الدليل اإلرشادي:

يهــدف هــذا الدليــل إلــى تقديــم اإلرشــادات واإلجــراءات الوقائيــة لالســتخدام
اآلمــن فــي المســابح العامــة والخاصــة بمختلــف أنواعهــا وتطبيــق معاييــر األمــن
والســامة للوقايــة والحــد مــن حــاالت الغــرق واإلصابــات والمخاطــر الصحيــة.

تصنيف المسابح:

يســتعرض هــذا الدليــل أصنــاف منشــآت المســابح والقواعــد اإلرشــادية التــي
تنطبــق علــى كل منشــأة ويمكــن تصنيفهــا إلــى قســمين:

المسابح العامة:

ويقصــد بهــا أحــواض الســباحة التــي يســتخدمها عــدد كبيــر مــن األشــخاص
ويتوفــر فيهــا اســتعمال مشــترك مثــل مســابح النــوادي الرياضيــة والمراكــز
الترفيهيــة والمســابح داخــل مرافــق االيــواء الســياحي مثــل الفنــادق
والمنتجعــات والمخيمــات والشــاليهات.

المسابح الخاصة:

ويقصــد بهــا تلــك المســابح التــي يتــم تجهيزهــا داخــل األماكــن الســكنية
الخاصــة وال يتوفــر بهــا اســتعمال مشــترك وتوجــد عادة في الفلــل والمنازل
والمبانــي الســكنية.

فيما يلي اإلجراءات الوقائية للتشغيل اآلمن للمسابح العامة والخاصة مقسمة إلى
أربعة فصول رئيسية:
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الفصل األول:

اإلنشاء والتصميم

الفصل األول :اإلنشاء والتصميم
ينبغــي االلتــزام بتطبيــق متطلبــات كــود البنــاء الســعودي وتنفيــذ المعاييــر والمتطلبــات الفنيــة
وجميــع األعمــال والتجهيــزات والمــواد طبقــا للمواصفــات القياســية الســعودية والخليجيــة المعتمــدة

وكذلــك مراجعــة االشــتراطات الخاصــة بمتطلبــات المســابح والنــوادي الرياضيــة الصــادرة مــن قبــل

الجهــات المختصــة مثــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان ووزارة الســياحة ووزارة الرياضــة.
ويســتعرض هــذا الدليــل اإلجــراءات والمتطلبــات الوقائيــة للصحــة العامــة فــي المســابح مــن أجــل
توفيــر بيئــة آمنــة للســباحة ومعــززة للصحــة العامــة وتشــمل التالــي:

الحواجز:

يحــب أن تكــون حواجــز األمــان كافيــة وذلــك لمنــع الطفــل دون ســن  12عام مــن الوصول

إلــى حــوض الســباحة .كمــا يجــب أن تكــون أجهــزة فتــح قفــل البــاب علــى ارتفــاع  1.5متــر
علــى األقــل مــن األرض ،واألبــواب تكــون ذاتيــة اإلغــاق واألقفــال بعيــدة عــن متنــاول
األطفــال .ومــن الضــروري أن تكــون الحواجــز مغلقــة بشــكل محكــم مــن أربــع جهــات عــادة

تكــون مــن خــال شــرائح عاموديــة أو شــبكية وأال تزيــد المســافة بيــن الشــرائح عــن 60
مــم .كمــا يجــب أن تكــون الحواجــز غيــر قابلــة للتســلق ومتينــة ويتــم فحصهــا بانتظــام.

منع حوادث االنزالق والتعثر والسقوط:

يجــب أن تكــون األرضيــات واألســطح المحيطــة بالمســبح مانعــة لالنزالق مــع توفر إضاءة
مناســبة وال تعيــق الرؤيــة تحــت المــاء .كمــا يجــب أن تكــون منطقــة حــوض الســباحة خالية

مــن مخاطــر التعثــر (مثــل األنابيــب والمعــدات) .ويفضــل تمييــز عمــق المســبح والســالم
والخطــوات والمداســات بألــوان متباينــة وأن تكــون ســهلة الوصــول للداخــل والخــارج وأن
ـال مــن الحــواف أو النتــوءات الحــادة.
يكــون المســبح خـ ٍ

الالفتات:

يجــب وضــع حــد أدنــى لمتطلبــات الالفتــات اإلرشــادية لبــرك الســباحة والتــي تشــمل

العالمــات التحذيريــة مثــل (خطــر ،ميــاه ضحلــة) ،أو المخاطــر الصحيــة أو الفتــات للحظــر
والمنــع مثــل (ممنــوع الغــوص ،ممنــوع الجري ،ممنوع الزجــاج) .ويجب أن تكتب الالفتات

باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة .وفيمــا يلــي تفصيــل أكثــر ألهــم الالفتــات اإلرشــادية
للمســابح العامــة:
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الفتة توضح عالمات العمق:

•ينبغي أن تكون العالمات باألرقام بما ال يقل ارتفاعها عن 100مم.

•وضع العالمات في مكان يمكن رؤيتها من الماء ومن جوانب حوض السباحة.

•يجــب أن تكــون الفتــات عالمــات العمــق مــن األلــوان ذات التبايــن الحــاد مــع المنطقــة
المحيطــة .وأي تغييــر حــاد فــي التــدرج يجــب أن يكــون ملحــوظ بشــكل واضــح وتثبيــت
الفتــة بذلــك.

•الفتة للمياه العميقة ورمزها وعمقها.

الفتة لمنع الغوص:

توضيح الحد األدنى للعمق المطلوب للغوص وهو  1.8متر.

الفتة سياسة إدخال الطفل:

يجــب أن يتــم عــرض الفتــة توضــح سياســة إدخــال الطفــل للمســبح بوضــوح فــي جميــع
مداخــل منطقــة المســبح.

الفتة قوانين وشروط االستخدام:

يجــب أن تكــون قوانيــن االســتخدام اآلمــن للمســبح واضحــة كمــا ينبغــي اســتخدام الرمــوز
المناســبة بحيث تكون مرئية من خالل حوض وســطح المســبح .وهناك قواعد وشــروط

االســتخدام ألحــواض الســباحة منهــا( :منــع الركــض ،منــع التدخيــن ،منــع التدافــع ومنــع
القفــز فــي المســبح ومنــع التصويــر دون موافقــة مســبقة مــن اإلدارة).

الفتات أخرى :تعرض في منطقة المسبح أو حولها مثل:

•زلق عندما يكون رطبا :مناسبة لمناطق غرف التغيير وجوانب المسبح.
•البركة مغلقة :يتم عرضها عندما يكون حوض السباحة غير مستخدم.

•االســتخدام اآلمــن لمرافــق الميــاه :يجــب أن تتماشــى هــذه اإلرشــادات مــع إرشــادات
الشــركات المصنعــة لمرافــق الميــاه.

•الفتــات أنشــطة المســبح :تشــير إلــى األنشــطة المســموح بهــا ومــن ُيســمح لــه
بالوصــول إلــى كل منطقــة مــن مناطــق المســبح.

للســباحين بخصــوص ظــروف الميــاه المتغيــرة،
•عالمــات التحذيــر :تقديــم المشــورة
ّ
مثــل بــرك األمــواج ومرافــق الميــاه األخــرى.
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اإلضاءة:

يجــب اضــاءة المســابح باســتخدام أضــواء تثبــت تحــت المــاء أو علويــة او كليهمــا مــع

ضمــان االضــاءة الجيــدة لجميــع مناطــق قــاع المســبح او المســبح نفســه بــدون احــداث

اي انعكاســات او توهــج او حــروق او صدمــات كهربائيــة او اضــرار ميكانيكيــة للســباحين
او عمــال االنقــاذ.

المورد المائي للمياه:

يجــب االلتــزام بالمواصفــات القياســية الســعودية لميــاه الشــرب بحيــث يكــون المــورد
المائــي للميــاه المســتخدمة فــي المســابح العامــة والخاصــة مــن الشــبكة العموميــة أو
مــن مصــدر آخــر صالحــة للشــرب وخاليــة مــن العــكارة فــي جميــع أجــزاء الحــوض.

نظام تدوير ومعالجة المياه:

يجــب تنفيــذ النظــام طبقــا لكــود البنــاء الســعودي باإلضافــة إلــى وجــود نظــام ميكانيكــي
لســحب ودفــع ومعالجــة الميــاه يشــتمل علــى (مضخــة تدويــر وفلتــر رملــي ،نقــاط شــفط

ودفــع ،اإلضــاءة تحــت المــاء ،أجهــزة معالجــة الميــاه كيماويــا ،شــبكة أنابيــب ونظــام فلترة
ومرشحات.

تصريف مياه المسابح:

يجــب تفريغهــا إلــى المجــاري العموميــة حســب األصــول الفنيــة وبطريقــة صحيحــة طبقــا
لتعليمــات البلديــة .مــع االلتــزام بالحــد األدنــى لجــودة ميــاه الصــرف الصحــي المســموح
بهــا طبقــا لمتطلبــات شــركة الميــاه الوطنيــة
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التحكم بالدخول للمسابح العامة:

ينبغــي اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لمنــع الوصــول غيــر المصــرح بــه إلى المســبح .باإلضافة

إلــى تأميــن غــرف المضخــات وأجهــزة التصفيــة ومخــازن المــواد الكيميائيــة وغيرهــا مــن
المناطــق التــي يمنــع الوصــول إليهــا بــدون تصريــح ،ويشــمل ذلــك منــع الموظفيــن الغيــر
مدربيــن مــن دخــول هــذه المناطــق.

منع االزدحام والتجمع للمسابح العامة:

مــن الممكــن وضــع ترخيــص للحــد األقصــى لعــدد األشــخاص الذيــن يمكنهــم الدخــول

بأمــان إلــى المســبح .ويتــم تحديــد العــدد المســموح للســباحين فــي كل مســبح ويجــب

علــى مشــغلي المســبح كجــزء مــن تقييــم المخاطــر إيجــاد طريقــة فعالــة لمراقبــة الدخــول
وتســجيل الحضــور وتدريــب الموظفيــن علــى خطــة عمــل للطــوارئ فــي حالــة الزحــام.
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الفصل الثاني:

التشغيل واإلشراف

الفصل الثاني :التشغيل واإلشراف
أوال :التشغيل:
ً
يجــب التأكــد مــن تطبيــق إجــراءات التشــغيل وشــروط االســتخدام للحــد مــن مخاطــر
الغــرق واإلصابــات فــي المســبح ويســتعرض هــذا الدليــل اإلجــراءات واإلرشــادات
التاليــة:

•تحديــد مــكان أجهــزة إنــذار المســبح ،وأجهــزة إنــذار الحريــق ،ومخــارج الطــوارئ وطــرق
الخــروج واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا عنــد ســماع اإلنــذار .ومعرفــة اســتخدام معــدات

الطــوارئ وجــداول الصيانــة الدوريــة.

•سهولة التحكم في الوصول إلى المسبح واالستخدام اآلمن ألغطية المسابح.

•مراقبــة جــودة الميــاه باســتمرار وجمــع العينــات لفحصهــا ،ومعرفــة اإلجــراءات التــي
يجــب اتخاذهــا إذا كانــت جــودة الميــاه ســيئة.

• درجات حرارة المسابح ال بد أن تكون أقل من  40درجة مئوية.

•وجــود برنامــج تنظيــف منتظــم للمســبح يشــمل الحــوض وجميــع األســطح المعرضــة
لنمــو الطحالــب أو الجراثيــم وإزالــة القــاذورات والمــواد الطافيــة بصفــة مســتمرة.

•التقليــل مــن وجــود األشــياء المتحركــة (األشــياء التــي يمكــن نقلهــا بالقــرب مــن حافــة
المســبح وتشــكل خطــر التعثــر).

•يجب توفير عدد كافي من األدشاش ودورات المياه وأحواض عسل اليدين.
•يجب االستحمام في المرافق المخصصة للغسل قبل استخدام المسبح.

•صيانة المراحيض ومنطقة االستحمام وغرف تغيير المالبس بشكل دوري.

•الحفــاظ علــى جــودة الهــواء وضمــان التهويــة الكافيــة خاصــة عبــر ســطح المســبح،
والتبــادل المناســب للهــواء النقــي.

•التأكــد مــن صالحيــة معــدات المســبح وفحصهــا بصفــة دوريــة وفحــص المــواد
الكيميائيــة للميــاه بشــكل يومــي.

•يجــب أن تكــون مالبــس االســتحمام والفــوط التــي يتــم إمــداد المســتحمين بهــا
مغســولة بالمــاء الســاخن والصابــون ومعقمــة ونظيفــة علــى الــدوام.

•يجب توفير حمام قدم مزود بالمطهرات حول المسابح.

•وجود كشافات إضاءة احتياطية تعمل عند انقطاع التيار الكهربائي.

•إخــاء المســبح مباشــرة بعــد إطــاق الفضــات البشــرية العرضيــة وعــدم اســتخدام
المســبح حتــى يتــم عمــل ســت دورات ترشــيح كاملــة يتــم خاللهــا رفــع وتركيــز المطهــرات.
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اإلرشادات الخاصة بالتطهير والتعقيم في المسابح:

•يجــب ترشــيح ومعالجــة الميــاه المطلوبــة لحمــام الســباحة كيميائيــاً لتكــون مأمونــة
تمامــاً مــن حيــث الطعــم والرائحــة والتأثيــر الضــار علــى الصحــة والجســم.

•الكلــور والبروميــن همــا المــواد األكثــر شــيوعاً فــي االســتعمال لتعقيــم والقضــاء علــى
الجراثيــم وفــى حــاالت خاصــة تســتخدم طــرق أخــرى لتعقيــم ميــاه حمــام الســباحة
وأهمهــا غــاز األوزون وهــذا يتــم إنتاجــه بواســطة جهــاز توليــد غــاز األوزون.

•فــي حالــة اســتخدام حمــض الســيانوريك أو مثبــت الكلــور أو منتجــات الكلــور التــي
تحتــوي علــى حمــض الســيانوريك يجــب أن يكــون تركيــز الكلــور المتــاح ال يقــل عــن  2جــزء

فــي المليــون فــي بــرك الســباحة .كمــا يوصــى بعــدم اســتخدام حمــض الســيانوريك أو
منتجــات الكلــور مــع حمــض الســيانوريك فــي أحــواض الميــاه الســاخنة.

•تقل قدرة الكلور على قتل الجراثيم عند ارتفاع الرقم الهيدروجيني ( )PHفوق .8

•تــزداد قــدرة الكلــور علــى قتــل الجراثيــم عنــد انخفــاض الرقــم الهيدروجينــي ( )PHألقــل
مــن  7وقــد يــؤدي إلــى تــآكل أو تكســر أنابيــب المســبح.

•األشــعة فــوق البنفســجية :يمكــن قتــل البكتريــا الموجــودة بميــاه الحمــام بتمريــر
الميــاه داخــل أنبوبــة طويلــة ( )Ultraviolet Lampsوتعتمــد هــذه الطريقــة علــى

قــوة وعمــر اللمبــة والمــدة التــي تتعــرض خاللهــا الميــاه لألشــعة ويســتعمل التعقيــم
بواســطة األشــعة فــوق البنفســجية فــي المســابح الخاصــة فقــط وال تســتعمل فــي
المســابح العامــة الرتفــاع التكلفــة.

•الرقــم الهيدروجينــي ( :)PHهــو الــذي يحــدد درجــة حمضيــة الميــاه ويتــدرج مــن  1إلــى

14ويجــب أن يكــون المعــدل مــا بيــن  7.8 – 7.2للحفــاظ علــى راحــة الســباحين فــي

المــاء بمنــع تهيــج العيــن والجلــد وقتــل الجراثيــم ومنــع األمــراض وعمــر األنابيــب.

•يجــب فحــص الكلــور والرقــم الهيدروجينــي ( )PHبانتظــام وبشــكل دوري مرتيــن علــى
األقــل يوميــا.

•فــي حالــة األحــواض التــي تســير علــى نظــام الميــاه الجاريــة الدائريــة تتــم عمليــة التعقيم
بوضــع جهــاز الكلــور علــى ماســورة الميــاه الخارجــة مــن المرشــحات بعــد االنتهــاء مــن

عمليــة الترشــيح وقبــل دخــول المــاء للحــوض أو بإضافــة الكلــور علــى دفعتيــن قبــل
الترشــيح وبعــده.
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•فــي حالــة األحــواض التــي تتبــع نظــام الميــاه الجاريــة غيــر الدائريــة يركــب جهــاز الكلــور
علــى ماســورة الميــاه الداخلــة للحــوض ويضبــط بحيــث يضيــف الجرعــة الالزمــة للتعقيــم

طالمــا أن هنــاك ميــاه تدخــل للحوض.فــي حالــة األحــواض التــي تمــا وتفــرغ كل يــوم

تتــم عمليــة التعقيــم بواســطة جهــاز يركــب علــى ماســورة الميــاه الداخلــة إلــى الحــوض
حيــث تضــاف جرعــة الكلــور أثنــاء مــلء الحــوض ويبطــل إضافتهــا عنــد انتهــاء التعبئــة؛
وفــي هــذا النــوع تكــون الميــاه معقمــة عنــد بــدء مــلء الحــوض ولكــن يــزول التعقيــم
بمضــي الوقــت.

االحتياطات في حالة استخدام مادة الكلور في التعقيم:

•وضــع جهــاز الكلــور فــي حجــرة مســتقلة محكمــة بهــا تهويــة صناعيــة مســتمرة وأن تجهــز
بمــراوح تركــب أســفل الجــدران لســحب وشــفط غــاز الكلــور إذا مــا تســرب مــن األجهــزة.

•أن يكون جهاز الكلور محكما ال يتسرب منه الغاز وأن تكون جميع الصمامات سليمة.

•تزويــد الحجــرة بالكمامــات الواقيــة مــن الغــازات الخانقــة علــى أن تعلــق هــذه الكمامات
أو األقنعة الواقية في مكان يسهل الوصول إليها.

ثانياً  :اإلشراف:

يجــب علــى مشــغلي المســابح العامــة التأكــد مــن وجــود مســتوى كاف مــن اإلشــراف

حرصــا علــى ســامة المســتخدمين .كمــا يجــب عمــل تقييــم شــامل للمخاطــر لتحديــد
المســتوى المناســب مــن اإلشــراف واألخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل المهمــة مثــل :حجــم
ومرافــق وشــكل المســبح ،مســتخدمي حمــام الســباحة ،الحــد األقصــى للمســتخدمين،

واألنشــطة التــي تتــم داخــل حــوض الســباحة .توفيــر الحــد األدنــى المطلــوب لمراقبــة
األنشــطة واإلشــراف عليهــا فــي المســابح العامــة يتطلــب مــا يلــي:

حرس اإلنقاذ في المسابح:

حــارس اإلنقــاذ فــي المســبح هــو شــخص مــدرب بشــكل مناســب يتــم توظيفــه لغــرض
اإلشــراف علــى مســتخدمي المســبح وأنشــطة حــوض الســباحة .ويمكــن تقســيم دور

حــارس اإلنقــاذ الــى أدوار رئيســية وثانويــة.
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األدوار الرئيسية للمنقذين وتشمل:

•اإلشراف على المسبح والمراقبة الشاملة عن كثب لحمام السباحة والسباحين.

•تنفيــذ جميــع قواعــد ولوائــح وقوانيــن المنشــأة مثــل (منــع الركــض ،منــع التدافــع،
منــع الغــوص فــي الميــاه الضحلــة  -أقــل مــن 1.8م  -ومنــع إحضــار الزجــاج ومنــع القفــز
فــي الميــاه)

•منــع اإلصابــات والحــوادث عــن طريــق التدخــل المبكــر بمنــع الســلوكيات الخطيــرة التــي
قــد تــؤدي إلــى وقــوع الحــوادث وتحذيــر المســتخدمين مــن مخاطــر ســلوكياتهم.

•القيــام بعمليــات اإلنقــاذ وتقديــم اإلســعافات األوليــة واالنعــاش القلبــي الرئــوي
واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ ومســاعدة المنقذيــن االخريــن وموظفــي المنشــأة عنــد
طلــب المســاعدة.

•التواصل مع مستخدمي المسبح والزمالء.

األدوار الثانوية للمنقذين وتشمل:
•إبالغ المستفيدين بالقواعد واللوائح.

•ومساعدة المستفيدين في تحديد موقع الشخص المفقود

•واســتكمال الســجالت والتقاريــر المطلوبــة فــي الموعــد المحــدد وتقديمهــا إلــى
الشــخص أو المكتــب المناســب

•المتابعة واالشراف على الصيانة

متطلبات حارس اإلنقاذ:
شهادات اإلنقاذ والتدريب:

يجــب علــى أي شــخص يعمــل فــي مجــال حراســة اإلنقــاذ فــي المســبح أن يكــون لديــه
شــهادة حراســة إنقــاذ مســابح صالحــة ومعتــرف بهــا دوليــا تثبــت بأنــه قــد تــم تدريبــه علــى

قواعــد ومبــادئ اإلشــراف وخدمــة العمــاء ،ومنــع الحــوادث واإلنقــاذ المائــي وإجــراء
اإلنعــاش القلبــي الرئــوي واإلســعافات األوليــة فــي حــاالت الطــوارئ.

التدريب التعريفي الخاص بالمنشأة:

ينبغــي ألي شــخص يعمــل كحــارس إنقــاذ أن يخضــع لتدريــب خــاص بالمنشــأة للتعريــف

بقوانيــن المســبح ،ومواقــع اإلشــراف ،ومجــاالت اإلشــراف ،وخطــط العمــل فــي حــاالت
الطــوارئ ،وموقــع معــدات اإلنقــاذ.
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العدد المطلوب لحراس اإلنقاذ في المسبح:

يجــب أن يكــون هنــاك مــا يكفــي مــن حــراس اإلنقــاذ المناوبيــن علــى العمــل فــي حــوض
الســباحة وذلــك لإلشــراف الفعــال علــى جميــع المناطــق المائيــة.
الحجم التقريبي
للمسبح (م)

المساحة (م)2

20.0 × 8.5

170

الحد األدنى لحراس
اإلنقاذ (مسبح غير
مزدحم)

1

25.0 X 8.5

212

1

2

25.0 X 10.0

250

1

2

25.0 X 12.5

312

2

2

33.3 X 12.5

416

2

3

50.0 X 20.0

1000

4

6

الحد األدنى لحراس
اإلنقاذ (مسبح مزدحم)

2

الزي الموحد لحرس إنقاذ المسبح:

وضــع معاييــر خاصــة بالــزي الرســمي لحــارس اإلنقــاذ المســبح والتــي تتضمــن األلــوان

الخاصــة بحــارس إنقــاذ بــرك الســباحة المعتــرف بهــا دوليــاً والحـــــذاء.

معدات الحماية الشخصية:

تشــمل معــدات الحمايــة الشــخصية األدوات مثــل( :قنــاع الجيــب ،قفــازات ،مناديــل
تنظيــف رطبــة ،قبعــة أو غطــاء رأس مناســب ،نظــارات شمســية ،صفــارة ،جهــاز الســلكي).

الشعر والمجوهرات:

ألســباب الســامة ال ُيســمح لحــراس اإلنقــاذ لبــس الحلــي والمجوهــرات المعلقــة مثــل:

القالئــد ،وحلقــات األذن كمــا يجــب علــى حــراس اإلنقــاذ ذوي الشــعور الطويلــة.
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اإلشراف على األنشطة المنظمة:

يعــرف النشــاط المنظــم بأنّ ــه أي نشــاط ســباحة أو نشــاط مائــي يحتــوي علــى منهجيــة
واضحــة ومــن أنشــطة المســبح مثــل :دروس الســباحة ،دورات التدريــب أو غيرهــا مــن
الــدروس األخــرى ذات الصلــة مثــل الغوص ،التمارين الرياضية المائية ،الســباحة المتزامنة،

كــرة المــاء أو األنشــطة التعليميــة المائيــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات جســدية
أو صعوبــات التعلــم.

مستوى اإلشراف المناسب:

يتعيــن علــى مشــغلي المســبح إكمــال تقييــم المخاطــر لــكل نشــاط منظــم فــي منشــآتهم
وينبغــي أن يأخــذ تقييــم المخاطــر مــا يلــي بعيــن االعتبــار:
•طبيعة النشاط.

•عدد األفراد المشاركين في هذا النشاط.

•قدرة األفراد المشاركين في هذا النشاط.
•المخاطر الكامنة المرتبطة بالنشاط.

واجب الرعاية للمستخدمين:

يلتزم مشــغلو المســبح بواجب الرعاية ألي شــخص يســتخدم مرافق المســبح لممارســة
نشــاط منظم.

سياسة إدخال األطفال:

توفيــر دليــل إرشــادي يوضــح سياســة إدخــال األطفــال لمنشــأة الســباحة وطــرق
اإلشــراف المناســب مــن قبــل أحــد الوالديــن أو ولــي األمــر ويتطلــب مــا يلــي:

•سياســة عامــة :تقــع علــى عاتــق مشــغل بركــة الســباحة مســؤولية وضــع سياســة
واضحــة ومحــددة إلدخـــــال األطــفــــال ومــــــن الــــضــــــروري أن يقــوم جميــع الموظفيــن
بتنفيــذ هــذه السياســة ورصدهــا فــي جميــع األوقــات .وينبغــي كذلــك عــرض هــذه
السياســة بوضــوح مــع القواعــد اإلرشــادية الخاصــة بالالفتــات وشــرحها للــزوار قبــل

الســماح بالدخــول .ومــن المهــم أن يكــون الوالــدان أو األوصيــاء علــى علــم تام بسياســة
اإلشــراف والمســئوليات الخاصــة بهــم.
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•إدخــال األطفــال مــن أجــل أنشــطة غيــر منظمــة :النشــاط غيــر المنظــم هــو أي نشــاط
مفتــوح ألفــراد الجمهــور للســباحة الترفيهيــة دون مراقبــة مباشــرة أو ّتعليمــات مــن
قبــل المــدرب  /المنظــم.

•يجــب أن يخضــع أي طفــل يبلــغ مــن العمــر  5ســنوات أو أقــل لإلشــراف المباشــر
فــي الميــاه مــن قبــل أحــد الوالديــن أو ولــي األمــر خــال األنشــطة غيــر المنظمــة.

كمــا يجــب علــى الوالــد  /ولــي األمــر أن يكــون متواجــدا فــي المــاء وفــي متنــاول

ذراع الطفــل فــي جميــع األوقــات.

•يجــب أن يرافــق أي طفــل يبلــغ أقــــل مــن عشــر 10ســنوات فــي مرفــق الســباحة
أحــد الوالديــن أو ولــي .كمــا يجــب أن يخضــع الطفــل إلشــراف مســتمر ونشــط مــن

قبــل أحــد الوالديــن أو ولــي األمــر وأن يكــون فــي موضــع واضــح لرؤيــة الطفــل مــن
دون حواجــز ماديــة أو هيكليــة بينــه وبيــن الطفــل.

•النســبة الموصــى بهــا لتواجــد اآلبــاء  /أوليــاء األمــور لألطفــال دون ســن عشــر 10
ســنوات هــي  1:2ولكــن يوصــى أال تتجــاوز النســبة .1:3

•أجهــــزة التعويــــم الشخصيــــة :تســاعد أجهــزة التعويــم الشــخصية مثــل عصابــات الــذراع
أو ســترات النجــاة علــى الحــد مــن خطــر الغــرق ،ولكنهــا ليســت بديــا عــن اإلشــراف
المباشــر علــى األطفــال.

•مراقبــة حــراس اإلنقــاذ للمســابح :فــي حالــة وجــود حــراس إنقــاذ ،فإنّ ــه يتــم توفيرهــم
لغــرض مســاعدة اآلبــاء  /أوليــاء األمــور فــي اإلشــراف اآلمــن علــى أطفالهــم إال ّأن
اإلشــراف المباشــر علــى األطفــال تبقــى فــي نهايــة المطــاف مســؤولية الوالــد  /ولــي
األمــر.

•مراقبــو ألعــاب الركــوب :تحديــد دور القائميــن بالتشــغيل والمراقبــة واإلشــراف علــى
الزالجــات ،والمجــاري والقنــوات الصناعيــة المائيــة وأماكــن الجــذب المائيــة األخــرى

ويتطلــب مــا يلــي:

•استخدام مراقبي ألعاب الركوب
•شهادات اإلنقاذ

•التدريب التعريفي المحدد للمنشأة
•اللباس الرسمي

•معدات الحماية الشخصية
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يجــب علــى المســئول عــن اإلشــراف علــى تشــغيل المســبح القيــام باآلتــي
وتدوينــه فــي الســجالت:
•متابعة النظافة العامة للموقع والمسبح

•الكشــف المســتمر عــن الكلــور الحــر المتبقــي بالمــاء واثبــات هــذه القــراءات أوال بــأول
عــدة مــرات فــي اليــوم.

• قياس درجة تركيز أيون األيدروجين.

•إثبــات مقــدار ونوعيــة الكيماويــات التــي اســتخدمت فــي عمليــات تنقيــة وتعقيــم
الميــاه.

•إثبات أعداد مستخدمي المسبح يوميا.

•إثبات أوقات غسيل المرشحات والمواد التي استخدمت في الغسيل.
•إثبات عدد مرات تغيير مياه المسبح.

•سحب عينات من مياه الحوض لفحصها جرثوميا شهريا وكيميائيا كل ثالثة شهور.
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الفصل الثالث:

الطوارئ واإلسعافات
األولية

الفصل الثالث :الطوارئ واإلسعافات األولية
مــن الضــروري فــي حالــة الطــوارئ أن تتــم إدارة الحــادث بأمــان وكفــاءة لمنــع المزيــد مــن التصعيــد أو
اإلصابــات فــي جميــع أنــواع حمامــات الســباحة ،ولــذا فإنــه يتعيــن علــى مشــغلي المســابح اســتكمال
تقييــم المخاطــر لتحديــد جميــع حــاالت الطــوارئ المتوقعة التي يمكن أن تحدث في المســابح .وبمجرد
وضــع قائمــة بحــاالت الطــوارئ المحتملــة ،يلــزم بعــد ذلــك تحديــد اإلجــراءات التــي يجــب اتخاذهــا فــي
حالــة حــدوث هــذه الحــاالت الطارئــة .وينبغــي توثيــق هــذه اإلجــراءات كخطــة عمــل للطــوارئ.

وال شــك أن خطــة عمــل الطــوارئ هــو أمــر حيــوي فــي المســابح العامــة التــي توظــف حــراس إنقــاذ حيــث

يطلــب مــن حــراس اإلنقــاذ العمــل وفقــا لتدريبهــم ووفقــا لخطــة عمــل الطــوارئ الموضوعــة مســبقا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب علــى مشــغلي المســابح العامــة توفيــر معــدات اإلنقــاذ المناســبة فــي حــاالت
الطــوارئ والتــي تفــي بالغــرض لتســمح باإلنقــاذ والعــاج لشــخص مصــاب أو فــي خطــر الغــرق.

معدات اإلنقاذ لحاالت الطوارئ المائية:

توفير معدات اإلنقاذ الالزمة لحاالت الطوارئ المائية تتطلب ما يلي:

•معـــــدات اإلنقـــــــاذ :وتشــمل أنبــوب اإلنقــاذ وعصــاة اإلنقــاذ وحقيبــة الرمــي فــي
المســابح الخاصــة .وأمــا المســابح العامــة فهنــاك بعــض األدوات األخــرى يتطلــب
وجودهــا مثــل لــوح اإلنقــاذ وعــدة اإلنعــاش باألكســجين وجهــاز الصدمــات الكهربائيــة
اآللــي الخارجــي.

•الفحــص والســجالت بحيــث يتــم فحــص معــدات اإلنقاذ المائية بشــكل دوري وتوثيقها
بالسجالت.

اإلسعافات األولية:

يجــب علــى جميــع مشــغلي المســابح توفيــر المعــدات الكافيــة والمناســبة لتمكيــن
تقديــم المســاعدة فــي مجــال اإلســعافات األوليــة للجميــع .فيمــا يلــي بعــض القواعــد
اإلرشــادية لإلســعافات األوليــة فــي المســابح العامــة:
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غرفة اإلسعافات األولية والمنطقة المخصصة:

يجــب علــى مشــغلي المســابح تحديــد غرفــة تكــون ضمــن نطــاق قريــب مــن حــوض
الســباحة (ال تتجــاوز المســافة  70متــر مــن جميــع نواحــي حــوض الســباحة) وذلــك لتوفيــر
عــاج اإلســعافات األوليــة .وإذا تعــذر توفيــر غرفــة مخصصــة لإلســعافات األوليــة،

ينبغــي تحديــد المنطقــة التــي قــد يتلقــى فيهــا المصابيــن العــاج باإلســعافات األوليــة.
وإذا كانــت المنطقــة ذات اســتخدام مــزدوج ،ضمــان وصــول المعــدات دون عوائــق
تمنــع التشــغيل ومتوفــرة فــي جميــع األوقــات .كمــا يجــب أن تكــون غرفــة أو منطقــة

اإلســعافات األوليــة ذات حجــم مناســب لتمكيــن تقديــم اإلســعافات األوليــة الفعالــة.

الموقــــع:

الموقــع المثالــي للغرفــة األولــى هــو بجــوار ســطح المســبح أو قريبــة منــه بمــا فيــه
الكفايــة بحيــث يمكــن نقــل أي شــخص يحتــاج إلــى اإلســعافات األوليــة إلــى هــذه الغرفــة

دون عرقلــة أو تأخيــر .وإذا تــم فعليــا تخصيــص غرفــة مناســبة لإلســعافات األوليــة فــي
منطقــة أخــرى مــن المرفــق ،ينبغــي األخــذ بعيــن االعتبــار ســبل توفيــر المعــدات التــي مــن
شــأنها أن تســمح لنقــل الشــخص المصــاب بأمــان .وقــد يشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال:

كرســي متحــرك أو نقالــة أو لوحــة العمــود الفقــري أو اإلنقــاذ.

الالفتات اإلرشادية:

ينبغــي أن تكــون غرفــة اإلســعافات األوليــة ممكــن التعــرف عليهــا بوضــوح وإيجادهــا عــن
طريــق وضــع الالفتات المناســبة.
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والمعدات:
التجهيزات
ّ

•حوض مغسلة يتوفر فيه مياه باردة وساخنة.

•ماء شرب مع توفير أكواب لالستعمال مرة واحدة.
•صابون ومناديل ورقية.

•مخزن آمن لتخزين مواد اإلسعافات األولية.

•حاويــات النفايــات التــي تعمــل بالقــدم ،والمصنوعــة مــن أكياس النفايات الســريرية الصفراء
التــي يمكــن التخلــص منهــا (أو حاويــة مناســبة للتخلــص اآلمــن من النفايات الســريرية).

•أريكــة فحــص أو أريكــة طبيــة مــع غطــاء حامــي ومقــاوم للمــاء ووســائد  /بطانيــات
نظيفــة (يمكــن اســتخدام لفــة األريكــة الورقيــة التــي يتــم تغييرهــا بيــن كل إصابــة وأخــرى).

•كرسي.
•هاتف.

•دفتــر لتســجيل الحــوادث والحــاالت التــي باشــرها مختــص اإلســعافات األوليــة أو
الشــخص المعيــن.

•حاوية لألدوات الحادة.

•تخزين طقم معدات اإلسعافات األولية الكاملة

•الوصول إلى أجهزة أكسجين ذات مستوى طبي.

معدات اإلسعافات األولية:

توفير الحد األدنى من معدات اإلسعافات األولية الالزمة في المسابح مثل:
•معـــدات اإلسعافات األولية

•عدد أطقم اإلسعافات األولية

•محتوى عــدة اإلسعافات األولية (تنطبق على المسابح العامة والخاصة)
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جــدول يوضــح الحــد األدنــى مــن متطلبــات عــدة اإلســعافات األوليــة علمــا بــأن الكميــة تختلــف

بحســب حجــم ونــوع المســبح وعــدد المســتخدمين:
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المادة الالزمة في عدة اإلسعافات األولية

الكمية في كل حقيبة إسعافية أولية

النشرة اإلرشادية لإلسعافات األولية

1

قائمة المحتويات

1

ضمادات معقمة غير مستخدمة متوسطة

4

ضمادات معقمة كبيرة

4

ضمادات معقمة للعين

4

مناديل تطهير مرطبة خالية من الكحول

10

شريط الصق (مضاد للحساسية)

علبة واحدة

قفازات

اطقم 4

ضمادات حروق منخفضة اللصق

1

بطانية بطبقة رقيقة من القصدير

1

مقصات (مناسبة لقطع المالبس)

طقم زوج واحد

ضمادة مطابقة

1

ضمادة ثالثية

4

قناع الجيب أو حاجز آخر لالستخدام في التنفس الصناعي

1

ضمادات الصقة معقمة (أحجام مختلفة)

100

محلول ملحي

2

دبابيس األمان
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الفحـــــص والسجالت:

يجــب فحــص غرفــة اإلســعافات األوليــة ومرافقهــا بشــكل روتينــي مــن قبــل شــخص

مــدرب بشــكل مناســب علــى أســاس أســبوعي كحــد أدنــى .ويجــب أن يحتفــظ مشــغل بركــة
الســباحة بســجالت عمليــات الفحــص هــذه وأن تكــون متاحــة للفحــص فــي جميــع األوقــات.

الموظفين المدربين على اإلسعافات األولية:

توفير العدد الالزم من مختصي اإلسعافات األولية ومستوى التدريب وتشمل:
•أخصائيو اإلسعافات األولية

•اللقاء التعريفي والتدريب أثناء الخدمة
•الالفتات اإلرشادية

معدات اإلنعاش باألكسجين:

توفيــر المتطلبــات المناســبة لمعــدات اإلنعــاش باألكســجين ،وأغــراض العــاج فــي

المنشــأة المائيــة وتشــمل:

اعتبارات عامة:

مــن الــازم علــى جميــع منشــآت بــرك الســباحة التــي تســتخدم حــراس إنقــاذ للبــرك،
الحفــاظ علــى معــدات األكســجين الطبــي الســتخدامها مــن قبــل الموظفيــن المدربيــن

فــي حــاالت الطــوارئ الطفيفــة والخطيــرة .يجــب تخزيــن جميــع معــدات األكســجين بأمان

فــي مــكان نظيــف وجــاف وجيــد التهويــة وخالــي مــن الغبــار والزيــوت والشــحوم والحــرارة
والرمــال.

الموظفون المدربون:

يتــم مباشــرة اســتخدام األكســجين مــن قبــل الموظفيــن المدربيــن والمعتمديــن فقــط
علــى اســتخدام األكســجين ومباشــرته خــال حالــة الطــوارئ .ويجــب تدريــب جميــع حــراس

اإلنقــاذ فــي البركــة علــى مباشــرة واســتخدام األكســجين فــي حالــة الطــوارئ.
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الفصل الرابع:

إرشادات وقائية

الفصل الرابع :إرشادات وقائية
تقــع المســئولية علــى جميــع مســتخدمي المســابح كونهــم يتشــاركون فــي نفــس المــكان ،لــذا فإنــه

مــن المهــم التأكــد مــن صحــة اإلنســان للمنــع مــن انتقــال األمــراض بيــن األشــخاص فــي المســابح

وفيمــا يلــي بعــض اإلرشــادات العامــة الوقائيــة:

قبل البدء بالسباحة:

•التأكــد مــن رؤيــة مصــرف الميــاه الموجــود فــي عمــق المســبح بوضــوح وأن تكــون
أغطيــة الصــرف ســليمة وفــي حالــة جيــدة.

•التأكد من عدم وجود مواد كيميائية بجوار المسبح.
•اســتخدام شــرائط اختبــارات المســبح للتأكــد مــن مســتوى الكلــور الحــر ونســبة البــروم
ودرجــة الحموضــة ( )PHبشــكل مناســب وهــي علــى النحــو التالــي:

•مســتوى الكلــور :جــزء واحــد علــى األقــل لــكل مليــون (جــزء فــي المليــون )ppm-

فــي ميــاه المســبح و 3أجــزاء فــي المليــون علــى األقــل فــي أحــواض الميــاه الســاخنة.

•مســتوى البــروم 3 :أجــزاء فــي المليــون علــى األقــل فــي ميــاه المســبح و 4أجــزاء
فــي المليــون علــى األقــل فــي أحــواض الميــاه الســاخنة.

•درجة الحموضة ( 7.8 - 7.2 :)PHفي مياه المسبح وأحواض االستحمام الساخنة.
•تتوفــر شــرائط االختبــار فــي معظــم المتاجــر الكبــرى ومتاجــر األجهــزة ومحــات توريــد
المســابح .فقــط اتبــع إرشــادات الشــركة المصنعــة لضمــان االســتخدام الســليم

والكشــف عــن مســتوى وتراكيــز الكلــور الحــر والبــروم ودرجــة الحموضــة.
•التحقق من وجود حراس إنقاذ:

•إذا كانــوا متواجديــن يجــب أن يركــز المنقــذ أو المنقــذون علــى األشــخاص فــي
المســبح وأال يتشــتت انتباههــم.

•إذا لــم يكــن المنقــذ متواجــد فمــن الضــروري البحــث عــن موقــع معــدات الســامة،
مثــل طــوق اإلنقــاذ أو عصــا اإلنقــاذ.

•التأكد من عدم وجود مواد كيميائية في أماكن مكشوفة.
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تحقق من نفسك:

•أخذ حمام جيد قبل النزول إلى بركة المسبح.
•تغطيس القدمين.

•تجنــب الســباحة إذا كنــت مريضــا باإلســهال .وفــي حــال توقــف اإلســهال يجــب االنتظــار
لمــدة ال تقــل عــن أســبوعين قبــل العــودة للســباحة.

•تجنــب الســباحة إذا كان لديــك جــرح مفتــوح أو جــرح غيــر مضمــد خاصــة بعــد عمليــة
جراحيــة .واحــرص علــى اســتخدام ضمــادات مقاومــة للمــاء لتغطيــة الجــرح بالكامــل.

•ينبغــي االســتحمام قبــل الســباحة لمــدة دقيقــة واحــدة علــى األقــل إلزالــة األوســاخ
مــن الجســم .يمكــن لهــذه األوســاخ أن تســتهلك الكلــور الــازم لقتــل الجراثيــم.

أثناء السباحة:

•المحافظة على نظافة المسبح وعدم التبول أو التغوط في الماء.
•الحرص على عدم ابتالع الماء.

•يجــب اســتخدام ســترات نجــاة مناســبة ومعتمــدة مــن الجهــات الرســمية بــدال مــن
األلعــاب التــي تعبــأ بالهــواء للمســاعدة فــي الطفــو.

•يجــب مراقبــة األطفــال فــي جميــع األوقــات واصطحابهــم إلــى دورات الميــاه مــع
فحــص الحفاضــات كل ســاعة مــع مالحظــة أن تغييــر الحفاضــات يجــب أن يكــون بعيـ ًـدا

عــن المســبح لمنــع دخــول الجراثيــم إلــى المــاء.

جيدا بعد المسبح.
•القيام بتجفيف األذنين ً

األمراض األكثر شيوعا في مياه المسابح ومسبباتها:

مــن الممكــن اإلصابــة بأمــراض الميــاه فــي المســابح إذا كانــت ملوثــة بالجراثيــم أومــن خــال

مالمســة المــواد الكيميائيــة الموجــودة فــي المــاء وتعتبــر أكثر األعراض شــيوعا التي تســببها
أمــراض ميــاه المســابح هــي اإلســهال ،الطفــح الجلــدي ،االحتقــان واالم العيــن واالذن.

صــدر تقريــر مــن المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة عــن وجــود  493حالــة تفشــي مرتبطــة بميــاه المســابح خــال الفتــرة 2014-

 .2000وقــد نتــج عــن هــذه الفاشــيات مــا ال يقــل عــن  27219حالــة إصابــة وثمانــي حــاالت
مــن الوفيــات.
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وكشــف التقرير أن نســبة ( )89%من حاالت التفشــي ســببها طفيل ،Cryptosporidium
بينمــا ( )4%مــن الحــاالت ســببها بكتيريــا  ،Pseudomonasونســبة ( )3%ســببها بكتيريــا
 .Legionellaكمــا بيــن التقريــر بــأن ( )56%مــن الفاشــيات حدثــت خــال األشــهر يونيــو
وجــوالي وأغســطس ونســبة ( )9%حدثــت فــي شــهر مــارس.

وتعتبر أكثر األمراض شيوعا على النحو التالي:

1.أمراض الجهاز الهضمي الحادة (مثل اإلسهال أو القيء).

2.أمراض الجلد (مثل الطفح الجلدي).

3.أمراض الجهاز التنفسي الحادة (مثل السعال أو االحتقان).

الفئة األكثر عرضة للخطر:

يعتبــر األطفــال والنســاء الحوامــل واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة أو

يتناولــون األدويــة التــي تضعــف أجهزتهــم المناعيــة مثــل مرضــى الســرطان ومرضــى اإليــدز
وزراعــة األعضــاء هــم الفئــة األكثــر لإلصابــة بهــذه األمــراض.

نصائح للحد من األمراض:

•تفادي بلع أي نقطة من مياه المسابح أو دخولها الى الفم.
•أخذ حمام جيد قبل النزول الى بركة المسبح.

•تغطيس القدمين في بركة صغيرة معقمة قبل مالمسة ماء المسبح.

•عدم المشي حفاة األقدام في دهاليز المسابح لدرء العدوى الفطرية.
•فصل حمامات سباحة األطفال عن الكبار.

•االمتناع عن السباحة في حالة اإلصابة باإلسهال أو بأي مرض معد في الجسم.

•التخلــص مــن الزيــوت والكريمــات والمرطبــات فــي حــال وجودهــا علــى الجلــد ألنهــا
تســبب تلــوث للميــاه.

28

الدليل االرشادي للوقاية والسالمة في المسابح

كيفية التعامل في حالة وجود فضالت بشرية في المسبح:
•إغالق المسبح أمام السباحين.

•لبس القفازات التي تستخدم لمرة واحدة.
•إزالة الفضالت باستخدام شبكة أو دلو.

•تنظيــف أكبــر قــدر ممكــن مــن الفضــات مــن العنصــر المســتخدم إلزالــة الفضــات
والتخلــص منــه بطريقــة صحيــة.

•تطهيــر العنصــر المســتخدم إلزالــة الفضــات عــن طريــق غمــره فــي حمــام الســباحة
خــال فتــرة التطهيــر والتــي تبلــغ  30دقيقــة.

•نزع القفازات والتخلص منها.

•غسل اليدين بالصابون والماء.

•رفــع تركيــز الكلــور أو ابقائــه عنــد  2جــزء فــي المليــون مــع الحفــاظ علــى درجــة الحموضــة
 PHعنــد  7.5أو أقــل لمــدة  30دقيقــة.

•التأكد من أن نظام الترشيح يعمل بشكل صحيح.

•بالنســبة للمســابح العامــة يجــب علــى مشــغلي حمــام الســباحة رفــع تركيــز الكلــور

لدرجــة عاليــة جـ ًـدا لســاعات علمــا بــأن هــذه التوصيــة ال تنطبــق علــى المســابح الخاصــة.

اإلجراءات الوقائية للحد من حوادث الغرق:

•التأكد من أن كل شخص لديه مهارات السباحة األساسية.
•التأكد من ارتداء األطفال سترات النجاة.

•اإلشراف على السباحين عن كثب في جميع األوقات.

•معرفــة الســباح الــذي يعانــي ويحتــاج إلــى مســاعدة وكيفيــة إجــراء اإلنعــاش القلبــي
الرئــوي (.)CPR

•إبعاد األطفال الذين ال يسبحون عن منطقة المسبح.
•تركيب وصيانة الحواجز مثل السياج من أربعة جوانب.
•استخدام األقفال وأجهزة اإلنذار للنوافذ واألبواب.
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اإلجراءات الوقائية للحد من حوادث االنزالق والتعثر والسقوط:

•حــث الجميــع علــى ارتــداء أحذيــة غيــر قابلــة لالنــزالق عندمــا يكونــون بجــوار حمــام
الســباحة.

•التأكد من خلو الممرات ومناطق المشاة من العوائق ومخاطر التعثر.

•المحافظــة علــى نظافــة المنطقــة المحيطــة بالمســبح من وجود أي انســكابات لتجنب
االنــزالق والســقوط العرضــي وفــي حالــة وقوع اي انســكاب يجــب تنظيفه فورا.

•وضع سياج كامل على المسبح من جميع الجوانب.
•عدم ترك األلعاب بجانب المسبح.

•التأكــد مــن أن أثــاث المســبح بعيـ ًـدا بدرجــة كافيــة بحيــث يمكــن ألي شــخص المشــي
بشــكل مريــح بينــه وبيــن المســبح.

•عدم السماح بالجري أو اللعب على األسطح الزلقة.
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المراجع:
التقرير الدولي للغرق منظمة الصحة العالمية 2014

الرابط هنا

التقرير الدولي لدليل الخطة التنفيذية للوقاية من الغرق لمنظمة الصحة العالمية 2017

الرابط هنا
استراتيجية منع الغرق في المملكة المتحدة

الرابط هنا
استراتيجية قطاع سالمة المياه في نيوزيلندا

الرابط هنا

االستراتيجية األسترالية لسالمة المياه 2016-2020

الرابط هنا

إرشادات لبيئات المياه الترفيهية اآلمنة – منظمة الصحة العالمية 2006

الرابط هنا

المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة المائية في البحرين  -استراتيجية السالمة المائية

الرابط هنا
مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها بالواليات المتحدة األمريكية

الرابط هنا
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