
Hãy giữ an toàn  
khi câu cá
Đặt an toàn lên hàng đầu khi bạn đi câu cá. 

Câu cá là một hoạt động thú vị mà mọi người 
đều có thể tham gia. Các hồ, sông và biển 
của Victoria rất đẹp, nhưng cũng có nguy cơ 
chết đuối. 



TRƯỚC KHI BẠN ĐI CÂU CÁ
• Hãy kiểm tra thời tiết

Hãy truy cập vào Cục Khí tượng tại www.bom.gov.au để kiểm tra thời tiết địa phương. Ngoài ra, hãy kiểm tra 
bất kỳ cảnh báo nào, độ cao của sóng và hướng gió để đảm bảo khu vực bạn sẽ câu cá là an toàn. Nếu điều 
kiện xấu, đừng đi câu hoặc chọn một điểm câu cá an toàn hơn.

• Hãy câu cá với một người bạn 
Hãy luôn đi câu cá với một người khác. 

• Hãy cho ai đó biết kế hoạch của bạn
Hãy cho thành viên gia đình hoặc bạn bè KHÔNG đi câu cá với bạn biết:
- Tên địa điểm mà bạn sẽ đi câu cá.
- Thời gian bạn dự kiến về nhà sau khi câu cá.
- Số điện thoại di động của bạn.
- Tên và số điện thoại di động của những người khác đi câu cá cùng với bạn.

Bằng cách này, ai đó có thể nhờ giúp đỡ nếu bạn không trở về nhà đúng giờ.

SỬ DỤNG ĐÚNG THIẾT BỊ
• Hãy mặc áo phao 

Điều kiện nước và thời tiết có thể thay đổi nhanh chóng gây ra tai nạn, vì vậy ngay cả khi là người bơi giỏi, 
bạn cũng nên mặc áo phao. Áo phao cứu sinh. 

• Hãy mang theo thiết bị an toàn
Những thiết bị này nên bao gồm điện thoại di động, bộ sơ cứu và một sợi dây gắn vào vật làm phao nổi. 

• Hãy mặc quần áo thích hợp
Luôn đi giày chống trượt và không bao giờ mặc quần hoặc giày lội nước. Ăn mặc phù hợp với điều kiện thời 
tiết và mang theo nón, kem chống nắng, kính râm, nhiều nước uống và áo mưa trong mỗi chuyến đi câu cá.

HÃY GIỮ AN TOÀN Ở KHU VỰC NƯỚC
• Hãy tiếp tục kiểm tra thời tiết

Chỉ câu cá khi nước lặng. Nếu thời tiết hoặc điều kiện nước trở nên xấu hơn, hãy di chuyển đến một điểm 
câu cá an toàn hơn hoặc về nhà và đi câu vào một ngày khác. 

• Hãy câu cá ở một nơi an toàn 
Tốt nhất là câu cá tại cầu cảng, bến tàu, sàn câu cá hoặc khu vực có cỏ bằng phẳng. Những nơi này an toàn 
hơn những bờ sông dốc và khu vực đá.

• Hãy câu cá với một người bạn 
Hãy ở gần người bạn cùng đi câu cá. Hãy chắc rằng bạn luôn có thể nhìn thấy nhau và không ở riêng biệt. 
Ở cùng nhau có nghĩa là bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau nếu có vấn đề gì xảy ra.

• Nếu ai đó rơi xuống nước
- Hãy nói người đó giữ bình tĩnh và nằm ngửa ra. 
- Hãy ném cho họ một vật làm phao nổi, chẳng hạn như một cái xô hoặc thùng đựng đá, với một sợi dây 

buộc vào đó để bạn có thể kéo họ đến nơi an toàn.
- Hãy gọi hoặc điện thoại để được trợ giúp.
- KHÔNG tự xuống nước trừ khi bạn là một nhân viên cứu hộ được đào tạo.


