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

همیشه هنگام صید ماهی بر روی صخره یک جلیقه 
نجات به تن داشته باشید 

صید ماهی بر روی صخره، راه بسیار خوبی برای ماهیگیری و 
لذت از اماکن بیرونی است مگر می تواند خطرناک هم باشد. 

بین جوالی 2000 تا جنوری 2022، 21 نفر در ویکتوریا در حین 
صید ماهی بر روی صخره غرق شدند. هیچ کدام از آنها جلیقه 

نجات به تن نداشتند.

پوشیدن جلیقه نجات هنگام صید ماهی بر روی صخره جان را 
نجات می دهد. 

قوانین جدیدی نافذ می شوند
از1 مارچ 2022، ماهیگیران باید در 10 ساحه پرخطر 

در سراسر ویکتوریا جلیقه نجات بپوشند.
این قانون به مدت 2 سال آزموده میشود. 

 

این 10 ساحه پرخطر کجا هستند؟
هر شخصی که در این ساحه ماهیگیری می کند باید از 1 مارچ 

2022 جلیقه نجات بر تن کند:
	1 . blowholes 1پالتفورم صخره ای نزدیک پارکینگ موتر

Cape Bridgewater دیگ جن( در(
2 .Lorne در غرب ، Artillery Rocks
	1 . ،)Sheoak Falls( 1پالتفورم صخره ای مقابل آبشار شیوک

)Lorne( در جنوب لورن
	1 .Sorrento Back صخره های ساحلی
	1 .Rye ساحل شماره 16 در ساحل پشتی
	1 .Cape Schanck صخره های فانوس بحری
	1 .Cape Schanck در شرق ،Bushrangers Bay صخره های
	1 ..Phillip جزیره ،Pyramid صخره های
	1 .San Remo واقع در Potters Hill صخره های ضلع جنوبی سرک
		1.San Remo نزدیک Punchbowl صخره های

 Victorian Fisheries Authority’s )VFA’s( نقشه هر ساحه را با جزئیات دقیقتر در ویب سایت آمریت امور مربوط به ماهی ویکتوریا
1vfa.vic.gov.au/rockfishingبیابید و یا کد QR پشت صفحه را اسکن کنید.

ورقه معلوماتی 1 از 4

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


به چه نوع جلیقه نجاتی ضرورت دارم؟ 
1جلیقه نجات شما باید با استاندارد 

 )Australian Standard - AS 4758( آسترالیا مطابقت 
و از این نوع باشد: 

جلیقه سطح 50S یا بلند تر باشد )به طور مثال نوع 3 یا بلندتر( 	 
اندازه صحیح شما 	 
به خوبی کار کند )به حیث مثال گیره ها و کمربندها خراب 	 

نشده باشند( 
به طرز صحیح پوشیده شده باشد )همه زیپها، سگگها و 	 

نوارها به طور صحیح بسته باشد( 
اگر قابل باد شدن هستند، به طور منظم سرویس شده باشند. 	 

از جلیقه های نجاتی که صرف با دهان باد می شوند نمی توان 
استفاده کرد. 

جلیقه های نجات مناسب بزرگساالن 

سطح 100

(نوع 1)

سطح 50

( نوع 2)

50S سطح

( نوع 3)

آیا اطفال ضرورت به جلیقه نجات دارند؟ 
بلی، هرطفلی که تحت نظارت شما باشد، حتی اگر ماهیگیری نکند، 
باید یک جلیقه نجات به تن داشته باشد،. جلیقه نجات اطفال باید: 

با استاندارد )AS 4758( آسترالیا مطابقت داشته باشد و 	 
جلیقه نجات سطح 100 یا بلندتر )به طور مثال جلیقه نجات 	 

نوع 1 یا بلندتر( باشد. 

جلیقه های نجات مناسب اطفال 
سطح 100 (نوع 1 یا بلندتر)

اگر در حال صید ماهی بر روی صخره 
نباشم چه؟

اگر بر روی یک پالتفورم صخره ای هستید ولی مصروف به صید 
ماهی نیستید، VFA شما را به پوشیدن جلیقه نجات تشویق می 

کند، مگر طبق قانون ملزم به پوشیدن آن نیستید.

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

