
کتاب یک یراکت  

ےیتوجہ کے ل یکوں یراکت  

 

 تعارف

  (LCSD)وثقافت   ۔ ادارہ برائے تفریحسب سے مشہور فرصت کا مشغلہ ہے۔  یکا یںہانگ کانگ م اکییرت یںم یوںگرم

ی ک LCSD سرگرم کردار کرتا ہے۔ یںاور انتظام م یفراہم یک یاتسہول کی تیراکی عوامی مختلفتمام شہریوں کے لیے 

اور  وںساحل یعوام 39  خدماتی الئف گارڈ ک ۔یںسوئمنگ پولز ہ 45ساحل اور  42ُکل کے لیے  عوامکے تحت  یہانتظام

سے پر شارک  وںساحل ی۔ الئف گارڈ خدمات فراہم کرنے والے تمام عوامیںہ یجات یسوئمنگ پولز پر فراہم ک یتمام عوام

حفاظت کے  یک یے پانیحادثات سے بچنے کے ل یبھ ھیکو اب وںیراک۔ تاہم ، تیںہ گئےجال لگائے  لیے کےبچاؤ 

 ضرورت ہے۔ یک ےمتوّجہ ہونمشوروں پر 

 

 مشورے حفاظتی ومیعم          

 ۔یںیربعد نہ ت فورا  کھانے کے  ۔1

  یںکے بارے م کی صالحیت  یراکیت ی، اور اپن یکھیںکرنا س یراکیانسٹرکٹر کے ساتھ ت قابل یکس۔    2

 ۔یںرہ یماندارا      

 ۔یںنہ کر انحصارکے سامان پر  یراکیت ۔3

 ۔پکاریں یےمدد کے ل یںمشکالت م ۔4

 ۔رم اپ کریںاو اپنے آپ کو سے پہلے یرنےت۔     5

 ۔یںبھال کر یکھدطرح  یاچھ یاپنے بچوں ک۔    6

 ۔یںپر نہ دوڑ یکپول ڈ یا یںنہ لگائ غوطہ یںسوئمنگ پول م۔    7

 

 ےمشور یپر حفاظت ساحلوںغسل والے  یعوام         

 ۔یںنہ لگائ غوطہ یچےن یا  سے چھالنگ رافٹ ۔1

 ۔یرناتنہا نہ ت یا کے بعد یرےاندھ ۔2

 یک یراکیت یہو۔ اپن نہ یراکت ےاچھ یکجب تک کہ آپ ا یںکوشش نہ کر یک یرنےپر ت رافٹبناء پر ،  یوجوہات ک یحفاظت  ۔3

 ۔یںہر یماندارا یںکے بارے م یتندرست یاور جسمان یتقابل

 ۔یںسے دور رہ یپان دورانکے  طوفان ۔4

 پر   اونچی موجسطح  یک یپان یونکہکو نہ پکڑو ک یکڑوںاور ک دوونہ کھ یمزکل کنارےساحل کے  یسمندر ۔5

 ۔ہے یسے بڑھ سکت یزیت      

 داخل نہ ہوں۔ یںم یپان عدکے ب کار اوقاتالئف گارڈ سروس کے  ۔6

 ۔یںاور دلدل سے دور رہ کیچڑ ےیے کے خطرے سے بچنے کے لنجا پھنس ۔7

پانی  ہوا ہو تو لہرایا پرچماور شارک انتباہی  پرچمجب سرخ ۔ تومت تیریں لگا دیا جائے پرچمعالمتی کے خطرے کا  جب شارک ۔8

 ۔میں داخل نہ ہوں

 خطرناک سطح کے جوار بھاٹا کی وجہ سے سرخ جھنڈا لگا دیے جانے کے بعد پانی میں نہ جائیں۔  ۔9



 پانی میں آلودگی کی وجہ سے سرخ جھنڈا لگا دیے جانے پر پانی میں نہ جائیں۔  ۔10

 داخل نہ ہوں۔ یںم یتو پان ۓجا لہرایاسرخ پرچم وجہ سے  یسمندر ک بپھرے ہوئے جب ۔11

 

 مشورے یحفاظتنے کے کے حملوں سے بچ شارک       

 ۔یںتیرتنہا نہ   ۔1

 ۔مت تیریںرات کے وقت  یا غروب آفتاب، طلوع آفتاب   ۔2

 داخل نہ ہوں۔ یںم یزخم ہے تو ، پان کھالکوئی آپ کا  یا وخون بہہ رہا ہ کااگر آپ   ۔3

 اگر جھنڈ کی شکل میں تیرنے والی مچھلیاں غیرمتوقع برتاؤ کرنے لگیں یا غیرمعمولی طور پر بڑی تعداد   ۔4

 میں اکٹھی ہونے لگیں تو، تیراکوں کو پانی سے نکل جانا چاہئے۔ ..

   خاموشی سےاور  جلد سے جلد ہو جتنا ممکنہے تو ،  ینظر آت یمچھل یبڑ یکوئ یںم یباگر آپ کو قر ۔5

  ۔سے باہر نکل آئیں یپان          

 ۔یںپر عمل کر یاتہدا یک ز، براہ کرم الئف گارڈ یںصورتحال م یہنگام ۔ 6

 ۔یںروک تھام کے جال سے دور رہ ی، شارک کی خاطرحفاظت ک ۔7

 ۔یںڈائل کر 999طور پر  یتو ، براہ کرم فور نظرآئیں یزیںچ یسیشارک ج یااگر شارک  ۔8

 

   ےکا مشورحفظان صحت        

       محفوظسوئمنگ پولز کو صاف ستھرا اور  ی، عوام یےبنانے کے ل یقینیکے ماحول کو  یراکیت یمثال      

  سوئمنگ پولز کا دورہ کرتے وقت ، براہ یضرورت ہے۔ عوام یآپ کے تعاون ک کے لیےرکھنے 

    :یںکر غور پر یلکرم درج ذ       

 ۔یںکو صاف ستھرا رکھ الخالء یتباور ہ کمر اک کرنے تبدیلکپڑے ہوں تو ، براہ کرم  احاطے کے اندرکے  زجب پول ۔1

  سے گریز کریں۔تھوکنے ، گندگی پھینکنے ، کھانے ، پینے یا تمباکو نوشی  ۔2

سوئمنگ سوٹ پہن  اور صاف  یحکہ آپ نے صح یںبنائ یقینیداخل ہونے سے پہلے ، براہ کرم  یںم احاطےکے  یکپول ڈ  ۔3

سفید ٹی شرٹ الئیں اور اسے کپڑے  صاف  یکتو ، براہ کرم ا یںشرٹ پہننا چاہتے ہ یکے دوران ٹ یراکی۔ اگر آپ تورکھا ہ

 ۔تبدیل کرنے کے کمرے میں پہن لیں

 ۔یںطرح دھوئ یاچھ یںم کے کمرےکپڑے بدلنے براہ کرم اپنے جسم کو  ۔4

کو دور کرنے کے  ی، اور گندگ دھونے  کے لیے اس میں سے گزریںبراہ کرم کلورین ملے پانی سے سے نہانے اور پیر  ۔5

 ۔دھوئیںے اپنے جسم کو یل

 ۔یںسامان الئ یصرف صاف لباس اور ذات پر  احاطےکے  یکبراہ کرم پول ڈ ۔6

اگر ضرورت ہو  ۔یںہے جات ےکے باہر پہن یکسجو پول کمپل یں، براہ کرم جوتوں / چپلوں کو مت پہن یںم احاطےکے  یکپول ڈ        ۔ 7

،  یںگڑر کو ؤںوتلگئے میٹ سے ے یک مہیا یںم کے کمرےکپڑے بدلنے ،  یںچپل الئ یجوڑصاف اور  یکتو ، براہ کرم ا

داخل  یںم یکاور پول ڈ پہنیں کوچپل چلنے کے لیے  پہفوٹ باتھ ۔ ڈالیں یپان طرح یے اچھیکو دور کرنے کے ل یاور گندگ

 ہوں۔

بارش کے بعد ، نہانے والوں  یدہے۔ شدہوتا آلودہ ہونے کا امکان  کےبارش کے دوران اور اس کے بعد ، ساحل سمندر  یدشد ۔8

 ۔یںنہ کر یراکیساحل سمندر پر تکے لیے دن  ینجاتا ہے کہ وہ ت یاکو مشورہ د



ساحل پر اس جاتا ہے کہ وہ  یاکو مشورہ د نہانے والوںفراہم کردہ معلومات کے مطابق ،  یک  ادارہ برائے ماحولیاتی تحفظ ۔9

 ۔کے تحت درجہ بند کیا جائے  "۔ بہت خراب4"سطح کو  یارکے مع یکے پان ہاںج یںنہ کر یراکیت

 

 چپل صاف کرنے کے اقدامات       

 رگڑیں؛چپلوں پر لگی کسی گندگی کو دور کرنے کے لئے، متعینہ عالقوں میں رکھی ہوئی کھردری َمیٹ پر چپلوں کو  ۔1

 چپلوں پر پائپ سے پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کریں؛ ۔2

وئی برش جہاں ضروری ہو، چپلوں کے نچلے حصوں پر لگی کسی گندگی کو کھرچنے کے لئے اس مقام پر فراہم کردہ ک ۔3

 استعمال کریں؛ اور

 اچھی طرح صاف ہو جائیں؛ایک بار پھر چپلوں پر پائپ سے پانی ڈال کر گندگی کو دور کریں جس سے کہ چپل  ۔4

 چپلوں کے پورے طور پر صاف ہو جانے کے بعد، انھیں پہن لیں اور شاور باتھ اور فٹ باتھ سے گزر کر پول ڈیک پر جائیں۔ ۔5

 

 

 صحت سے متعلق مشورے       

ش، "ہاتھ، قدم اور ایسے افراد جنہیں بخار یا شدید متعدی آشوب چشم )سرخ آنکھوں کا عارضہ(، معدے اور آنتوں میں سوز ۔1

منھ کی بیماریاں" ہوں، جن کے جسم میں کھال شگاف یا زخم ہو، جلد کی متعدی بیماری یا دیگر چھوت والی بیماریاں ہو انھیں 

 سوئمنگ پول کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

 ۔یےچاہ یجانچ پڑتال کرن یجسمانوقت ا فوقتا  کو  یراکبزرگ ت ۔2

 یںصورت م یہونے ک یفتکل یگرد یا یدشوار یںم ینے، سانس ل یجلن ، کھانس یں، آنکھوں م یکھجل یجلد ککے بعد  یراکیت ۔3

 ۔یےچاہمشورہ لینا  یطب

اقدامات  یلے درج ذیسے بچانے کے ل یتابکار UVجاتا ہے کہ وہ آنکھوں اور جلد کو  یاکو مشورہ د وںے واللینسن با تھ  ۔4

 :یںکر

 یں۔پہن یپک سن    4-1

 ۔یںشرٹ پہن یٹسفید  یسوئمنگ سوٹ کے اوپر صاف ستھر     4-2 

4-3   UV ۔ںیپہن مےشکے چ جذب کرنے والے دھوپ 

 ۔ںیکر یزسے گر میں جانےدھوپ عرصے تک  یلطو   4-4

 لگائیں۔۔ بار بار یںلوشن استعمال کر ینحفاظت کے عنصر کا سن اسکر یاس سے اوپر کے سورج ک یا 15  4-5

 

 زسگنل یساحل سمندر پر انتباہ       

محکمۂ فرصت و ثقافتی خدمات کے تیراکی کے لئے مخصوص عوامی غسل والے ساحلوں پر آبی تحفظ سے متعلق پیغام کی 

ترسیل کے لئے کھمبے پر جھنڈے اور نوٹس بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہنگامی صورت حال میں، تیراکوں کو چوکنا کرنے کے لئے 

 اطالعات لگا دی جائیں گی اور عوامی اعالن نظام یا الؤڈ اسپیکر کے ذریعہ پیغامات نشر کیے جائیں گے۔ساحلوں پر 

 

 

 



 ساحلوں پر اشاروں والے جھنڈے       

 

 اس ساحل پر الئف گارڈ کی خدمت فراہم کی جاتی ہے۔

 

 قریبی پانی میں شارک نظر آنے کا شبہہ ظاہر کیا گیا ہے۔

 

 تیراکی کرنا خطرناک ہے۔ برائے مہربانی پانی میں نہ جائیں۔اس ساحل پر 

 



Swimmer’s handbook 

For Swimmers’ Attention 

 

Introduction 

Swimming is one of the most popular summer pastimes in Hong Kong. The Leisure and Cultural Services 

Department (LCSD) takes an active role in the provision and management of various public swimming 

facilities for all members of the public. There are a total of 42 public beaches and 45 public swimming 

pools under the management of the LCSD. Lifeguard services are provided at 39 of the public beaches 

and at all public swimming pools. Shark prevention nets are installed at all public beaches provided with 

lifeguard services. However, swimmers still need to take heed of water safety advice to avoid accidents. 

 

General Safety Advice 

1. Do not swim immediately after a meal. 

2. Learn to swim with a qualified instructor, and be honest about your swimming ability. 

3. Do not rely on swimming aids. 

4. Cry for help when in difficulties. 

5. Warm up before you swim. 

6. Take good care of your children. 

7. Do not dive into the swimming pool or run on the pool deck. 

 

Safety Advice at Public Bathing Beaches 

1. Do not jump from a beach raft or dive underneath. 

2. Do not swim alone or after dark. 

3. For safety reasons, do not attempt to swim to the beach raft unless you are a good swimmer. Be 

honest about your swimming ability and physical fitness. 

4. Stay out of water during thunderstorm. 

5. Do not dig clams or catch crabs by the seashore as the water level may rise rapidly at high tide. 

6. Do not enter the water outside the lifeguard service hours. 

7. Keep away from mudflats and marshes to avoid the risk of being trapped. 

8. Do not enter the water when the red flag and the shark warning flag are hoisted. 

9. Do not enter the water when a red flag is hoisted due to red tide. 

10. Do not enter the water when a red flag is hoisted due to water pollution 

11. Do not enter the water when a red flag is hoisted due to rough sea. 

 



Safety Advice on How to Avoid Shark Attack 

1. Do not swim alone. 

2. Do not swim at dawn, at dusk or at night. 

3. Do not enter the water if you are bleeding or have any open wound. 

4. If schooling fish start to behave erratically or start to congregate in an unusually large numbers, 

swimmers should leave the water. 

5. If a large fish is sighted in the vicinity, leave the water as quickly and calmly as possible. 

6. In case of emergency, please follow the instructions of lifeguards. 

7. For safety sake, keep away from the shark prevention nets. 

8. In case of sighting of shark or shark-like object, please dial 999 immediately. 

 

Hygiene Advice 

To ensure a desirable swimming environment, your cooperation is needed to help keep public swimming 

pools clean and hygienic. Please observe the following when visiting public swimming pools: 

1. When you are inside the pool area, please keep the changing room and toilet clean and tidy. 

2. DO NOT spit, litter, eat, drink or smoke. 

3. Before you enter the pool deck area, make sure you put on a proper and clean swimming suit. If you 

prefer to wear a T-shirt while swimming, bring along a clean white T-shirt to put on in the changing 

room. 

4. Please wash your body thoroughly in the changing room. 

5. Please walk through the shower bath and footbath containing chlorinated water and rinse your body 

to remove dirt. 

6. Please only bring in clean clothing and personal belongings to the pool deck area. 

7. On the pool deck area, do not wear shoes/slippers that are worn outside the pool complex. If 

necessary, please bring along another pair of clean slippers, scrub the bases against a mat provided 

inside the changing room and spray thoroughly with water to remove any dirt. Wear your slippers to 

walk through the footbath and enter the pool deck. 

8. Beach is likely to be polluted during and after heavy rain. Bathers are advised not to swim at beach 

for three days after heavy rainfall. 

9. Bathers are advised not to swim at beach where water quality is classified as "Grade 4 - Very Poor" 

according to the information provided by Environmental Protection Department. 

 

 

 



Steps of Cleaning Slippers 

1. Scrub slippers against a coarse mat placed at a designated area to remove any dirt on the bases of 

the slippers; 

2. Spray the slippers with a hose to clean them thoroughly; 

3. Where necessary, use a brush provided in the venue to scrub off any dirt stuck on the bases of the 

slippers; and 

4. Spray the slippers with a hose again to remove the loosen dirt so that the slippers are thoroughly 

cleaned; 

5. After the slippers are thoroughly cleaned, wear them to walk through the shower bath and footbath, 

and enter the pool deck. 

 

Health Advice 

1. Persons having fever or suffering from Acute Infectious Conjunctivitis (Red Eye Syndrome), 

gastroenteritis, “Hand, Foot and Mouth Disease”, has an open cut or wound, are not allowed to enter 

the precincts of the swimming pool. 

2. Elderly swimmer should have a periodic body check. 

3. Medical advice should be sought in case of itchy skin, eye irritation, cough, breathing difficulties or 

other discomfort after swimming. 

4. Sunbathers are advised to take the following measures to protect eyes and skin from UV radiation: 

4-1 Wear a suncap. 

4-2 Wear a clean white T-shirt on top of the swimming suit. 

4-3 Wear UV-absorbing sunglasses. 

4-4 Avoid exposure to sunlight for long periods of time. 

4-5 Use a sunscreen lotion of sun protection factor 15 or above; reapply frequently. 

 

Water Safety and Warning Signals 

At public bathing beaches of the Leisure and Cultural Services Department designated for swimming, 

there are flag poles and notice boards for dissemination of message on water safety. In case of an 

emergency, notices will be put up at beaches and messages will be broadcast through the public 

announcement system or loudhailers at alert swimmers. 

 

 

 

 



Warning Signals at Beaches 

 

Lifeguard service is provided at this beach. 

 

Suspected shark sighting in nearby waters has been reported. 

 

It is dangerous to swim at this beach. Please do not enter the water. 

 


