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An toàn khi câu cá ở ghềnh đá
Câu cá an toàn từ bờ đá

Luôn mặc áo phao khi câu cá ở ghềnh đá
Câu cá ở ghềnh đá là cách tuyệt vời để câu cá và thụ
hưởng không gian ngoài trời, nhưng cũng có thể
nguy hiểm.
Kể từ tháng 7 năm 2000 và tháng 1 năm 2022, 21 người
đã chết đuối ở Victoria khi câu cá ở ghềnh đá. Không
một ai trong số những người này có mặc áo phao.
Mặc áo phao khi câu cá ở ghềnh đá cứu mạng sống.

Luật mới sắp có hiệu lực

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, người câu
cá ở ghềnh đá phải mặc áo phao tại 10 địa
điểm có nguy cơ cao trên khắp Victoria.
Luật này sẽ được thử nghiệm trong hai năm.

10 địa điểm có nguy cơ cao là ở đâu?

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, bất kỳ ai câu cá tại
các địa điểm này đều phải mặc áo phao:
1. Bờ đá gần bãi đậu xe lỗ thổi (blowholes carpark) ở
Cape Bridgewater
2. Artillery Rocks, phía tây Lorne
3. Bờ đá đối diện Sheoak Falls, phía nam Lorne
4. Bờ đá Sorrento Back Beach
5. Số 16 ở bãi sau Rye
6. Bờ đá hải đăng Cape Schanck
7. Bờ đá Bushrangers Bay, phía đông Cape Schanck
8. Pyramid Rocks, Phillip Island.
9. Những bờ đá ở phía nam cuối Potters Hill Road,
San Remo
10. Punchbowl Rocks gần San Remo

Tại trang mạng Cơ quan Thủy sản Victoria (VFA) Victorian Fisheries Authoritys (VFAs): vfa.vic.gov.au/rockfishing
có bản đồ từng địa điểm chi tiết hơn hoặc rọi quét mã QR ở mặt kia trang này.

Tôi cần loại áo phao nào?

Áo phao của quý vị phải theo đúng Tiêu chuẩn Úc
(AS 4758) (Australian Standard - AS 4758) và là:
• áo phao Cấp 50S trở lên (tức là Loại 3 trở lên)
• đúng cỡ của quý vị
• trong tình trạng tốt (ví dụ như khóa và dây cài đều
còn tốt, không bị sờn)
• mặc đúng cách (tất cả các khóa kéo, khóa và băng
dán phải giữ chặt đúng cách)
• thường xuyên bảo trì nếu là áo phao loại bơm hơi.

Trẻ em có cần áo phao hay không?
Có, bất kỳ đứa trẻ nào quý vị trông coi đều phải mặc
áo phao ngay cả khi các em không câu cá. Áo phao
trẻ em phải:
• tuân thủ Australian Standard (AS 4758) vàand
• là áo phao Cấp 100 trở lên (tức là áo phao Loại 1
trở lên).

Các áo phao trẻ em phù hợp
Cấp 100 (Loại 1 trở lên)

Không thể sử dụng loại áo phao chỉ có thể thổi
phồng bằng miệng.

Các áo phao người lớn phù hợp

Cấp 100
(Loại 1)

Nếu tôi không câu cá từ bờ đá
thì sao?

Nếu quý vị ở trên bờ đá nhưng không câu cá, VFA
khuyến khích quý vị nên mặc áo phao, nhưng luật
pháp không bắt buộc quý vị phải mặc áo phao.

Cấp 50
(Loại 2)

Cấp 50S
(Loại 3)

Muốn biết thêm thông tin

Muốn biết thêm thông tin về cách giữ an toàn khi câu
cá ở ghềnh đá, bao gồm các tập sách bằng nhiều
ngôn ngữ, vui lòng truy cập trang mạng của VFA tại:
vfa.vic.gov.au/rockfishing hoặc rọi chụp mã QR dưới đây.

