ចូូរមានសុុវត្ថិ�ភា
� ថ្មម
ិ ពនៅ�ពេ�លស្ទូ�ច
ូ ត្រី�ីពីីលើ�ើ ផ្ទាំំង
ស្ទូូ�ចត្រី�ីពីីលើ�ើ ផ្ទាំំង
� ថ្មមដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព

2. កត់់ សំំ គាល់់

មានជំំ ហានសាមញ្ញញចំំនួួនបួួន ដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ�� ើឱ្យយដំំ ណើ�ើរស្ទូូ�ចត្រី�ីពីីលើ�ើ ផ្ទាំំ�ងថ្មម
របស់់ អ្ននកមានសុុវត្ថិិ�ភាព៖
1. ត្រៀ��ៀមបម្រុ� ុង

ឃ្លាំំ�មើ�ើលសមុុទ្រ� 30 នាទីី មុុនពេ�លអ្ននកចាប់់ ផ្តើ�ើ�មស្ទូូ�ចត្រី�ី។ ក្រ�ឡេ�កមើ�ើ ល
កន្លែ�ែងដែ�លទឹឹករលកកំំពុុងបក់់បោ�ក ហើ�ើយថាជំំ នោ�រ និិងចរន្តតទឹឹកអ្វីី�ខ្លះះ�
ដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាននោះ�ះ។

គ្មាាននរណាម្នាាក់់មានគម្រោ��ងចង់់ ឱ្យយបោ�កធ្លាាក់់ចេ�ញពីីលើ�ើ
ផ្ទាំំង
� ថ្មមទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាអាច ហើ�ើយការនេះ�ះវាកើ�ើតមានឡើ�ើងមែ�ន។

2. កត់់សំំគាល់់

3. រក្សាាការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន

4. ពាក់់អាវការពារជីីវិិតឱ្យយបានគ្រ�ប់់ ពេ�ល

1. ត្រៀ��ៀមបម្រុ� ុង

ការស្ទូូ�ចត្រី�ីពីីលើ�ើ ផ្ទាំំង
� ថ្មមប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព
គឺឺងាយស្រួ�ួលទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាតម្រូ�វូ ឱ្យយមានការរៀ�ៀបផែ�នការ
បន្តិិ� ចបន្តួួ�ច

នៅ�ពេ�លអ្ននកទៅ�ដល់់ កន្លែ�ែងស្ទូូ�ចត្រី�ីរបស់់ អ្ននក ចូូរឃ្លាំំមើ� �ើល
សមុុទ្រ� មុុនពេ�លអ្ននកចាប់់ ផ្តើ�ើ�មស្ទូូ�ចត្រី�ី។

ប្រ�សិិនបើ�ើ ស្ថាា នភាពមិិនមានសុុវត្ថិិ�ភាពទេ� ចូូរព្យាាយាមទៅ�កន្លែ�ែងស្ទូូ�ចត្រី�ី
មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ឬត្រ�ឡប់់ ទៅ�ផ្ទះះ�វិិញ។

ពិិនិិត្យយមើ�ើ លថាតើ�ើអ្ននកមានសញ្ញាាទូូរសព្ទទឬអត់់ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអ្ននកត្រូ�វូ ការ
ហៅ�រកជំំ នួួយ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកគ្មាា នសញ្ញាាទូូរសព្ទទទេ� ចូូរស្វែ�ែងរកកន្លែ�ែង
ដែ�លនៅ�ជិិតបំំ ផុុត ដែ�លអ្ននកនឹឹ ងអាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ទូូរសព្ទទរបស់់ អ្ននក។
រៀ�ៀបចំំ ផែ�នការផ្លូូ�វរត់់គេ�ចរបស់់ អ្ននក។ ទាំំងនេះ�ះអាចជាកន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកទៅ�
ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកឃើ�ើញរលកធំំ មក ឬកន្លែ�ែងស្ងងប់់ ស្ងាាត់់ជាងដែ�លអ្ននកអាច
គេ�ចចេ�ញទៅ�ក្រៅ��បាន ក្នុុ�ងករណីីយអ្ននកត្រូ�វូ បានបោ�កធ្លាាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ង
សមុុទ្រ�។

ត្រូ�វូ តាមដានស្ថាា នភាពទឹឹករលក ជំំ នោ�រ និិងខ្យយល់់ បក់់ឱ្យយបានយ៉ាាងហោ�ច
ណាស់់ បីី ថ្ងៃ�ៃ មុុនពេ�លចេ�ញដំំ ណើ�ើរ។
មានគេ�ហទំំព័័រល្អអៗមួួយចំំ នួួនអំំពីីរឿ�ឿងនេះ�ះ រួ ួមមានការិិយាល័័យឧតុុនិិយម
(Bureau of Meteorology)។ សូូមចូូលមើ�ើ ល៖
www.bom.gov.au/marine/about/check-rockfishing.shtml

3. រក្សាាការប្រុ� ុងប្រ�យ័័ ត្នន

ពិិនិិត្យយឧបករណ៍៍ស្ទូូ�ចត្រី�ីរបស់់ អ្ននក។ ក្លាាស់់ គន្លឹះះ�� ខ្សែ�ែរូូត និិងបង់់ ស្អិិ�ត
ទាំំងអស់់ ដែ�លមាននៅ�លើ�ើ អាវការពារជីីវិិតរបស់់ អ្ននក គួួរតែ�មានដំំ ណើ�ើរ
ការល្អអ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ បំំប៉ោ�ោ ងដោ�យឧស្ម័័�ន សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើ លស៊ីី� ឡាំំង។

វាងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការបែ�រភ្នែ�ែកចេ�ញពីីទឹឹក ពេ�លណាអ្ននកចាប់់ បានត្រី�ី
រៀ�ៀបចំំ ដាក់់សន្ទូ�ូចឡើ�ើងវិិញ ដាក់់នុុយត្រី�ី ឬនិិយាយជាមួួយមិិត្តតភ័័ក្តិិ�។

រៀ�ៀបចំំ មិិត្តតភ័័ក្តិិ�ម្នាាក់់ ឬពីីរនាក់់ទៅ�ជាមួួយអ្ននក។ ការស្ទូូ�ចត្រី�ីពីីលើ�ើ ផ្ទាំំ�ងថ្មម
គឺឺល្អប្រ�សើ�
អ
ើ រជាង ពេ�លណានៅ�ជាមួួយមិិត្តតភ័័ក្តិិ� ហើ�ើយប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននក
កើ�ើតមានបញ្ហាា នឹឹ ងមាននរណាម្នាាក់់នៅ�ទីីនោះ�ះដើ�ើ ម្បីី�ហៅ�លេ�ខ 000
ឬទៅ�រកជួួយ។
រៀ�ៀបចំំ ផែ�នការជំំ នួួស ក្នុុ�ងករណីីដែ�លអ្ននកទៅ�ដល់់ ទីីនោះ�ះ ហើ�ើយ
ស្ថាា នភាពវាមិិនល្អអ។ នេះ�ះអាចជាកន្លែ�ែងស្ទូូ�ចត្រី�ីមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត
សកម្មមភាពផ្សេ�េង ឬការត្រ�ឡប់់ ទៅ�ផ្ទះះ�វិិញ។

ត្រូ�ូវតាមដានទឹឹក និិងអាកាសធាតុុគ្រ�ប់់ ពេ�ល
នៅ�ពេ�លស្ទូូ�ចត្រី�ី។

កិិច្ចចការស្រួ�ួលបំំផុុតមួួយដែ�លអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�បាន ដើ�ើ ម្បីី�រក្សាាសុុវត្ថិិ�ភាពគឺឺត្រូ�វូ
ប្រ�ឈមមុុខនឹឹងសមុុទ្រ�គ្រ�ប់់ ពេ�ល។

ត្រូ�វូ ឃ្លាំំ�មើ�ើលទឹឹកជានិិច្ចច។ រកមើ�ើ លការផ្លាាស់់ ប្តូូ�រនៃ�ទឹឹករលកដែ�លឡើ�ើង
ខ្ជោ�ោល រលកធំំ ៗ ឬបក់់បោ�ក។

ប្រើ��ើ ទូូរសព្ទទ ឬវិិទ្យុុ�របស់់ អ្ននក ដើ�ើ ម្បីី�បន្តតពិិនិិត្យយមើ�ើ លអាកាសធាតុុ ដើ�ើ ម្បីី�ឱ្យយ
អ្ននកអាចចាកចេ�ញមុុនពេ�លសមុុទ្រ�ក្លាាយជាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់។

ប្រ�សិិនបើ�ើ ស្ថាា នភាពផ្លាាស់់ ប្តូូ�រ ហើ�ើយក្លាាយជាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ចូូរទៅ�ទីីតាំំងមួួយ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតរបស់់ អ្ននក ឬត្រ�ឡប់់ ទៅ�ផ្ទះះ�វិិញ។

ិ ឱ្យយបានគ្រ�ប់់ ពេ�ល
4. ពាក់់ អាវការពារជីី វិត

មិិនថាអ្ននកជាអ្ននកស្ទូ�ចត្រី�ី
ពីីលើ�ើផ្ទាំំង
� ថ្មមដែ�លមានបទពិិសោ�ធន៍៍
ូ
ិ ឱ្យយ
ឬក៏៏ជាអ្ននកចាប់់ ផ្តើ�ើ�មដំំបូូងទេ� អ្ននកត្រូ�ូវពាក់់អាវការពារជីី វិត
បានគ្រ�ប់់ ពេ�ល នៅ�ពេ�លស្ទូូ�ចត្រី�ីពីីលើ�ើ ផ្ទាំំង
� ថ្មម។
អាវការពារជីីវិិតដែ�លពាក់់បានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ និិងថែ�ទាំំបានល្អអ នឹឹ ងជួួយ
អ្ននករក្សាាឱ្យយនៅ�អណ្តែ�ែត ហើ�ើយកាត់់បន្ថថយឱកាសនៃ�ការលង់់ ទឹឹក
ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកធ្លាាក់់ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងសមុុទ្រ�។

តើ�ើខ្ញុំំ��គួួរធ្វើ��ដូ
ើ ូចម្តេ�ច
េ ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាម្នាាក់់
ធ្លាាក់់ទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក?

កុំំ�លោ�តចុះះ� ប្រ�សិិនបើ�ើមាននរណាម្នាាក់់ត្រូ�វូ បានបោ�កធ្លាាក់់
ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងសមុុទ្រ�។
កិិច្ចចការល្អអបំំផុុតដែ�លអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�បាន ដើ�ើ ម្បីី�ជួួយនរណាម្នាាក់់ដែ�លត្រូ�ូវ
បានបោ�កធ្លាាក់់ទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹកសមុុទ្រ� គឺឺហៅ�ទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ 000។

សូូមចងចាំំថា អាវការពារជីីវិិតនឹឹងមិិនអាចជួួយអ្ននកបានទេ� លុះះ�ត្រា�តែ�អ្ននក
ពាក់់វាបានត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ។ ត្រូ�វូ ប្រា�កដថាក្លាាស់់ គន្លឹះះ�� និិងខ្សែ�ែសំំ ប៉ែ�ែតទាំំងអស់់
បានចងរឹឹតជាប់់ ល្អ!អ

កុំំ�លោ�តចុះះ�ទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក ហើ�ើយត្រូ�ូវជៀ�ៀសវាងការចូូលទៅ�ជិិតគែ�មដើ�ើ ម្បីី�
ជួួយ។ នេះ�ះគឺឺជាការសំំ ខាន់់ ដើ�ើ ម្បីី�កុំំ�ឱ្យយអ្ននកធ្លាាក់់ទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹកជាមួួយពួួកគេ�។
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