
هنگام ماهیگیری باالی صخره ایمن بمانید
برروی صخره ایمن ماهی صید کنید

هیچ کسی قصد نمی کند که از روی صخره به درون 
آب بیفتد - مگر می تواند اتفاق بیفتد – و می افتد. 

چهار قدم ساده وجود دارد که تجربه صید ماهی شما را ایمن می کند: 
	1 آماده شوید.

	1 مشاهده کنید.

	1 هوشیار بمانید.

	1 همیشه یک جلیقه نجات به تن داشته باشید..

آماده شوید  .1
صید ایمن از روی صخره آسان است مگر ضرورت 

به کمی برنامه ریزی دارد. 
همیشه حداقل سه روز پیش از عزیمت، امواج، بلند رفتن سطح 

بحر و شرایط باد را زیر نظر بگیرید. 
ویب سایتهایی عالی به شمول اداره هواشناسی برای این منظور 

موجود است. از ویب سایت ذیل بازدید کنید:
www.bom.gov.au/marine/about/check-rock-

fishing.shtml 

وسایل خود را چک کنید. همه کمربندها، زیپ ها و گیره های 
روی جلیقه نجات شما باید منحیث عمل کرد در وضعیت 

مناسبی باشند. اگر با گاز باد می شود، سیلندر آن را چک کنید. 

هماهنگ کنید که یک یا دو نفر ازدوستان با شما بیایند. 
ماهیگیری باالی صخره ای با یک دوست بهتر است و اگر به 

دردسر افتادید، کسی آنجا خواهد بود که با 000 به تماس شود یا 
بدنبال کمک روان شود. 

آن زمان که به آنجا برسید و شرایط مناسب نباشد، یک برنامه 
دیگر داشته باشید. این ممکن یک نقطه ماهیگیری دیگر، یک 

فعالیت متفاوت یا به سادگی رفتن به خانه باشد.

مشاهده کنید  .2
وقتی به نقطه مکانی مورد نظر خود برای صید ماهی 

رسیدید، قبل از ماهیگری بحر را زیر نظر بگیرید. 
بحر را به مدت 30 دقیقه قبل از شروع صید ماهی زیر نظر 

بگیرید. نگاه کنید تا ببینید امواج در کجا می شکنند و بلند رفتن 
سطح بحر و جریان چه می کنند.

اگر شرایط ایمن فراهم نیست، یک نقطه مکانی دیگر را برای 
صید انتخاب کنید و یا به خانه خود بروید. 

چک کنید که موبایل شما سیگنال داشته باشد تا در صورت 
ضرورت بتوانید برای کمک تیلفون کنید. اگر سیگنال ندارید، 

نزدیکترین نقطه ای را پیدا کنید که می توانید از تیلفون خود 
استفاده کنید. 

برای راههای گریز خود پالن گذاری کنید. این ممکن جایی باشد 
که اگر موج بلند آمد به آنجا بروید یا مکان آرامی که اگر به آب 

افتادید بتوانید از آن بیرون بیایید.

هوشیار بمانید  .3
همیشه هنگام ماهیگیری مراقب آب و وضعیت آب 

و هوا باشید. 
یکی از ساده ترین کارهایی که می توانید انجام دهید این است که 

همیشه رو به بحرباشید. 

وقتی ماهی می گیرید، دوباره وسایل قالب را آماده می کنید، 
قالب خود را طعمه می گذارید یا با دوستان صحبت می کنید، 

آسان است که چشم خود را از آب بردارید. 

همیشه آب را زیر نظر بگیرید. مراقب خروش بحر و موجهای 
کالن و شکننده باشید. 

از تیلفون یا رادیو خود برای بررسی وضعیت آب و هوا استفاده 
کنید تا بتوانید قبل از اینکه وضعیت بحر خطرناک شود، آنجا را 

ترک کنید. 

اگر شرایط تغییر کرد و خطرناک شد، به مکان جایگزین خود بروید 
یا به خانه بروید.

http://www.bom.gov.au/marine/about/check-rock-fishing.shtml


همیشه یک جلیقه نجات به تن   .4
داشته باشید

چه یک ماهیگیر باتجربه باشید یا تازه کار، همیشه 
هنگام صید ماهی در صخره یک جلیقه نجات 

بپوشید. 
یک جلیقه نجات که اندازه تن باشد و به خوبی از آن مراقبت 
 شود، به شما کمک می کند که در آب شناور بمانید و احتمال 

غرق شدن را در صورت افتادن در بحر کاهش دهد.   

به یاد داشته باشید، جلیقه نجات به شما کمک کرده نمی تواند 
مگر اینکه آن را به قسم صحیحی به تن کنید. مطمئن شوید که 

همه سگگها و بندها بسته شده اند. 

طیف وسیعی از جلیقه های نجات راحت با قیمت مناسب برای 
صید ماهی موجود است.

با دکان لوازم ماهیگیری یا اماکن بیرونی در محله خود راجع به 
اینکه کدام جلیقه نجات مناسب ضرورتها و بودجه شما است 

صحبت کنید و قبل از خرید آن را امتحان کنید تا مطمئن شوید 
که مناسب و راحت است. 

اگر در مکانهای معین جلیقه نجات نپوشید، جریمه می شوید. 

همچنین لباس صحیح را به تن کنید
ماهیگیری باالی صخره به کفش و لباس مناسب ضرورت دارد. 

از کفش ها که زیر آنها میخدار یا خاردار است استفاده کنید تا 
چسبندگی بهتری داشته باشید و لباس هایی بپوشید که بتوانید به 

راحتی شنا کنید.

اگر کسی به درون آب افتاد، چکار باید بکنم؟ 
اگر آب کسی را برد، به درون آب نپرید. 

بهترین کاری که می توانید برای کمک به کسی که به داخل اب 
افتاده است بکنید این است که به 000 تلیفون کنید. 

به درون آب نپرید و از نزدیک شدن به لبه برای کمک خودداری 
کنید. این مهم است تا با آنها در آب نیافتید. 

اگر فرد جلیقه نجات به تن دارد، باید اوکی باشد. آنها باید بتوانند 
به دور از لبه شنا کنند و منتظر رسیدن کمک باشند یا مکانی امن 

برای خارج شدن پیدا کنند.

معلومات بیشتر
برای معلومات بیشتر راجع به بی خطر ماندن در هنگام صید ماهی 
بر روی صخره به شمول کتابچه های به چندین زبان از ویب سایت 

VFA به این آدرس دیدن کنید: vfa.vic.gov.au/rockfishing یا 
کد QR ذیل را اسکن کنید.

http://vfa.vic.gov.au/rockfishing

