akAibarA
تـوجد في السويد تقليديا ً سالمة عالية في أحواض السباحة والحمامات
لدينا متطلبات بالمدرسة االبتدائية اإللزامية بخصوص القدرة على السباحة ،ويستند هذا إلى تعريف ال  200متر منها
 50متر سباحة على الظهر .ويعني ذلك أن معظم القواعد األمنية بحمامات السباحة تعتمـد إلى درجة عالية على
القدرة على السباحة بين عامة الجمهور .وعلى الرغم من ذلك فإن القواعد الواردة في حمامات السباحة لدينا في
الغالب دائما ً مطلقة وغير قابلة للتفاوض ،وإن رئيس المسبح لدينا هو الذي يقـرر فيما إذا كانت درجة السالمة أو
القـدرة على السباحة لدى الفرد غير كافية .ويعكس ذلك صورة واضحــة عن مدى ارتفاع الوعي األمني الذي نسعى
لتحقيقـه في حمام السباحة السويدي.
اللعب والمرح بالطبع من الفقـرات الطبيعية ،ولكن دائما ً يكون رئيس المسبح هو الذي يقرر الى أي مدى توضع
الحـدود وعليك أنت كضيف في حمامات السباحة لدينا دائما ً اتباع تعليمات رئيس المسبح كشرط للبقاء في بيئة حمـام
السباحة.
جورجيوس نيلسين
مدير أوقات الفـراغ
محليـة أفيستا

Arabiska
التفافة/أوقات الفراغ
قواعـد األمان والراحـة في حمام سباحة بلدية أفيستا
لدواعي األمان يجب أن تغير مالبسك وترتدي مالبس السباحة أو مالبس خفيفة في محيط حمام السباحة.
يجب أن يكون برفقة األطفال تحت  10سنوات والذين ال يستطيعون السباحة شخصا يستطيع السباحة من الكبار (أكثر من
 18سنة)( .والقدرة على السباحة تعني الشخص يستطيع السباحة لمسافة  200مترا منها سباحة  50مترا على الظهر.
ولي األمر/المرافق لألطفال الذين ال يستطيعون السباحة يكون مسؤوال عن المراقبة المستمرة للطفل/األطفـال بحمام
السباحة.
من المهم أن تعرف أننا ال نقـوم بتغطية مستمرة لحمامات السباحة .غير أنه يعمل في الحمام دائما الموظفين المدربين ،الذين
يمكنك التواصل معهـم.
حظر الشاشة :يعني حظر استخدام الهاتف المحمول /أجهزة التصفح اللوحية في حمام السباحة من أجل التقاط
الصور/األفالم أو التصفح عبر اإلنترنت ،بل يسمح فقط باستخدامها في المكالمات الهاتفية.
ال يمكنك اصطحاب األشياء من الزجاج أو الفخار (البورسالن) داخـل مبنى حمام السباحة.
غير مسموح بشرب الكحوليات داخـل مبنى حمام السباحة.
ال تركض داخـل حمام السباحة .بسبب خطورة التزحلق.
القيـام بصبغ الشعر وتلوينه ممنوع داخل المبنى بأكمله.
مراعاة لمن لديهم حساسية يجب أن تحد من استعمال العطـور وما شابهها.
احضر معك قفـل لخزانة المالبس .ويمكنك أيضا شرائه لدى شباك الخزينة بسعر  25كرونه.
األقفـال الي تترك معلقة على خزائن المالبس بعد انتهاء اليوم ،نقـوم بكسرها والتخلص منها.
يعمل الموظفون من الرجال والنساء ،داخل الدوش وغرفة تغيير المالبس.
التحمم بالدوش اجباري قبل وبعد اإلستحمام بحمام السباحة .وذلك حتى تسير عملية تنقيـة المياه جيـدا.
خذ معك دائما المنشفة /البشكير الخاص بك لتستعملها عند جلوسك بالباستو (غرفة البخار) /وعند االستجمام.
للنـزول في حمام السباحة يجب أن تكون مرتديا ثوب السباحة .وال يمكن اإلستحمام بالمالبس الداخلية.

قد تطرأ بعض القيـود بتقليل مواعيد الدوام خالل فترة الصيف،
وكذلك عند إصالح األعطال أو أعمال الصيانة.
عندما تكون هناك ،السباحة المدرسية ،ودورات التدريب على السباحة والتمارين الرياضية الترفيهية بالماء ،أو ممارسة
التريض بالسباحة الطويلة فتستخدم بعض الحارات بالحوض أو حمام سباحة خاص لهذه األنشطة.
ومن ناحية أخرى اتبع دائما التعليمات ولوائح األمان والسالمة الموجودة في مستودع السباحة .وتواصل مع موظفي الحمام
عند وجود أي استفسارات.
المسبح غير مسؤول عن األشياء المنسيّة .فتذكر أن تأخذ معك كل أشيائك عندما تغـادر المكان.
األطفال الذين تقل أعمارهم عن ثالثة سنوات يدخلون المسبح مجانا عندما يكونون بصحبة ولي األمـر.
يستطيع الموظفـون طرد أحـد من الضيوف الذين يسيئون التصرف في مبنى حمام السباحة.

