
An toàn khi câu cá ở ghềnh đá
Câu cá an toàn từ bờ đá
Không ai muốn bị nước cuốn khỏi bờ đá, 
nhưng chuyện đó có thể – và có – xảy ra.
Có bốn bước đơn giản để biến chuyến đi câu cá ở 
ghềnh đá của quý vị trở nên an toàn:
1.  Chuẩn bị
2.  Quan sát
3.  Luôn cảnh giác
4.  Luôn mặc áo phao

1. Chuẩn bị
Câu cá ở ghềnh đá an toàn không khó, 
nhưng cần phải lập kế hoạch đôi chút.
Luôn theo dõi tình hình những con sóng, thủy triều và 
gió ít nhất ba ngày trước khi đi.
Có một số trang mạng tuyệt vời cho việc này, bao gồm 
Cục Khí tượng (Bureau of Meteorology). Hãy truy cập:
www.bom.gov.au/marine/about/check-rock-
fishing.shtml
Kiểm tra thiết bị của quý vị. Tất cả các khóa, dây kéo 
và băng dính trên áo phao của quý vị đều phải còn 
tốt. Nếu áo phao thổi phồng bằng khí, hãy kiểm tra 
ống xi-lanh.
Sắp xếp rủ một hoặc hai người bạn đi cùng quý vị. Đi 
câu cá ở ghềnh đá với một người bạn sẽ có lợi hơn và 
nếu quý vị lâm nguy, sẽ có người ở đó gọi 000 hoặc đi 
nhờ giúp đỡ.
Lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp quý vị đến 
đó và các điều kiện không phù hợp. Đây có thể là địa 
điểm câu cá khác, một hoạt động khác hoặc đơn giản 
là đi về nhà.

2. Quan sát
Khi đến điểm câu cá, quý vị hãy quan sát đại 
dương trước khi bắt đầu câu cá.
Quan sát biển 30 phút trước khi bắt đầu câu cá. Hãy 
quan sát xem sóng đang vỡ ở đâu và tình hình thủy 
triều và dòng chảy ra sao.
Nếu điều kiện không an toàn, hãy thử một địa điểm 
câu cá khác hoặc đi về nhà.
Kiểm tra xem quý vị có tín hiệu điện thoại hay không 
phòng trường hợp quý vị cần gọi kêu cứu. Nếu không 
có tín hiệu, hãy tìm vị trí gần nhất mà quý vị có thể sử 
dụng điện thoại của mình.
Và lập kế hoạch cho các lối quý vị có thể thoát hiểm. 
Đây có thể là nơi quý vị đi đến nếu quý vị thấy cơn 
sóng lớn ập đến hoặc một nơi biển êm hơn, nơi quý vị 
có thể thoát ra nếu bị cuốn rơi xuống nước.

3. Luôn cảnh giác
Luôn để ý mặt nước và thời tiết khi câu cá.
Một trong những điều dễ dàng nhất quý vị có thể làm 
để giữ an toàn là luôn luôn đối mặt với đại dương.
Thật dễ dàng rời mắt khỏi mặt nước khi quý vị câu 
được cá, thả câu lại, móc mồi câu hoặc nói chuyện với 
bạn bè.
Luôn để ý đến mặt nước. Để ý tìm những con sóng 
thay đổi và sóng lớn hoặc sóng vỡ.
Sử dụng điện thoại hoặc đài thu thanh (radio) để tiếp 
tục kiểm tra thời tiết để quý vị có thể rời đi trước khi 
biển trở nên nguy hiểm.
Nếu tình trạng thay đổi và trở nên nguy hiểm, hãy đi 
đến địa điểm dự phòng của quý vị hoặc đi về nhà.

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


4. Luôn mặc áo phao
Cho dù quý vị là người câu cá ở ghềnh đá 
đầy kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, hãy 
luôn mặc áo phao khi câu cá ở ghềnh đá.
Chiếc áo phao vừa vặn và giữ gìn cẩn thận sẽ giúp 
quý vị nổi và giảm nguy cơ bị chết đuối nếu bị rơi 
xuống biển. 
Hãy nhớ rằng áo phao sẽ không giúp được gì cho quý 
vị trừ phi quý vị mặc đúng cách. Hãy bảo đảm tất cả 
các khóa và dây cài đều chặt chẽ!
Có nhiều loại áo phao mặc thoải mái và giá cả hợp lý 
dành cho người đi câu cá ở ghềnh đá.
Hãy nói chuyện với tiệm bán đồ câu cá địa phương 
hoặc tiệm bán đồ dành cho hoạt động ngoài trời về 
áo phao phù hợp nhất với nhu cầu và túi tiền của quý 
vị và mặc thử trước khi mua để bảo đảm nó vừa vặn và 
thoải mái.
Nếu không mặc áo phao tại một số địa điểm nhất 
định. quý vị có thể bị phạt.

Cũng mặc quần áo phù hợp
Câu cá ở ghềnh đá cần giày dép và quần áo phù hợp. 
Mang giày đế bằng hoặc có gai để có độ bám tốt hơn 
và mặc quần áo để quý vị có thể dễ dàng bơi lội.

Tôi nên làm gì nếu có người rơi 
xuống nước?
Đừng nhảy xuống nước nếu có người bị 
cuốn rơi xuống nước.
Điều tốt nhất quý vị có thể làm để giúp đỡ người gặp 
nạn là gọi số 000.
Đừng nhảy xuống nước và tránh đi sát mép bờ đá để 
trợ giúp. Điều này quan trọng để quý vị không bị rơi 
xuống nước cùng với họ.
Nếu người đó đang mặc áo phao, họ sẽ không sao. 
Họ sẽ có thể bơi ra xa mép bờ đá và chờ người đến 
giúp hoặc tìm một nơi an toàn để thoát lên bờ.

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.

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

