
Hãy Thực Hiện Các  
Bước Đơn Giản Để
#MakeItSafe

Để biết thêm thông tin 
hãy liên hệ với Royal Life Saving theo 
số 1300 737 763 hoặc truy cập trang 

royallifesaving.com.au/makeitsafe

Cơ quan quản lý sự vụ khách hàng Liên 
bang, Tiểu bang và Vùng lãnh thổ

CỘNG TÁC VỚI

H. Những vấn đề an toàn gì liên quan với bể bơi di động? 
Đ. Đuối nước ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi trong bể bơi di động là nguy cơ lớn nhất. Cha mẹ 
thường không chủ động giám sát con cái khi chúng đang chơi trong bể bơi di động 
hoặc để chúng một mình trong một tích tắc để lấy đồ dùng ở trong nhà. Họ tin rằng 
chỉ có một lượng nước ít ỏi thì con họ không thể bị đuối nước. Trẻ em có thể bị đuối 
nước chỉ trong tích tắc.

H. Có bao nhiêu trẻ em đã bị đuối nước trong bể bơi di động?
Đ. Năm nào cũng có trẻ em bị đuối nước trong bể bơi di động. Trong năm 2013/14, 
có 20 trẻ trong độ tuổi từ 0-4 bị đuối nước tại Úc. Bể bơi (trong mặt đất, trên mặt 
đất và di động) chiếm 70% các ca tử vong do đuối nước, gây ra nguy cơ chết đuối 
cao hơn 4,5 lần so với các địa điểm liên quan đến nước khác trong nhóm tuổi này. 
Càng có nhiều trẻ em phải nhập viện do tai nạn đuối nước trong bể bơi di động. Một 
số trẻ em bị mắc chứng rối loạn thần kinh kinh niên do hậu quả của việc suýt chết 
đuối. 

H. Tại sao trẻ nhỏ bị đuối nước trong bể bơi di động? 
Đ. Trẻ nhỏ có nguy cơ bị đuối nước trong bể bơi di động vì một số lý do. Trẻ nhỏ yêu 
thích nước một cách tự nhiên và vì chúng nặng ở phần thân trên nên khi nghiêng 
xuống để nhìn vào nước hoặc với một đồ vật thì chúng có thể dễ dàng bị ngã lộn và 
bị đuối chỉ trong một vài cm nước. Trẻ nhỏ thường không thể nắm được khái niệm 
nguy hiểm và có thể không hiểu biết về việc nước có thể gây hại cho chúng. Đuối 
nước ở trẻ em diễn ra tĩnh lặng vì trẻ em thường không khóc toáng lên để gọi giúp 
đỡ.

H. Tôi có cần phải giám sát con tôi khi chúng đang ở trong bể bơi di động 
không? 

Đ. Bạn nên luôn chủ động giám sát con cái khi chúng đang ở trong hoặc bao quanh 
nước (kể cả bể bơi di động). Bạn cần phải giữ con cái trong tầm tay của mình mọi 
lúc và chủ động giám sát bằng cách dõi theo thường xuyên con cái và ở tại một vị trí 
để phản ứng một cách nhanh chóng. Cha mẹ không nên để các cháu lớn trông các 
cháu nhỏ.

H. Tôi có cần phải rào bể bơi di động của mình?
Đ. Theo luật, trong hầu hết các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ, các nguồn nước sâu 
trên 300mm đều phải có hàng rào - hãy kiểm tra tại hội đồng địa phương để biết 
các yêu cầu cụ thể. Làm hàng rào liên quan đến việc tách riêng bể bơi khỏi nhà bằng 
một rào chắn kiên cố và vẫn hoạt động tốt và chiếc cửa tự đóng và tự chốt. Hầu hết 
các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ đều có sẵn các chương trình, ở đó chủ sở hữu bể bơi 
có thể bị phạt vì không tuân thủ. 

CHUYỆN CÓ THẬT: 
Trẻ bị chết đuối vì trông coi sơ suất
Một em bé đã bị chết đuối sau khi có sơ suất trong việc trông coi tại một buổi tiệc 
barbeque trước Giáng sinh. Bé gái này đã trượt chân ngã xuống một bể bơi di động 
trên mặt đất vừa được dựng lên để chống nóng. Cả cha lẫn mẹ của bé đều tưởng 
rằng người kia đang trông con. Do không ai để ý, bé đã leo lên bậc thang bể bơi và 
ngã lộn xuống. Lúc mọi người biết được chuyện thì đã quá muộn. Sau thảm kịch 
này, Royal Life Saving tiếp tục kêu gọi các bậc cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần xác 
định một "Người Được Phân Công Giám Sát Trẻ Em" để đảm bảo những sơ suất như 
vậy không xảy ra và việc đảm bảo an toàn xung quanh nước là một ưu tiên hàng 
đầu trong mùa hè này. 

BỂ BƠI DI ĐỘNG 
DANH MỤC AN TOÀN:

 Kiểm tra tại hội đồng địa phương 
của bạn về yêu cầu hàng rào.

 Hãy chắc chắn rằng bạn luôn chủ 
động giám sát trẻ em trong tầm 
tay bất cứ khi nào chúng đang ở 
trong hoặc quanh khu vực nước.

 Không bao giờ tin tưởng để trẻ lớn 
hơn giám sát trẻ nhỏ hơn, dù bạn 
có tin tưởng thế nào vào khả năng 
của chúng đi nữa. 

 Đối với bể nhỏ, hãy đảm bảo rút 
hết nước và cất đi sau khi sử dụng.

 Khi không sử dụng, cất các bể bơi 
một cách an toàn ra khỏi tầm với 
của trẻ nhỏ. 

 Hãy đảm bảo để bể bơi không bị 
nước mưa hay nước từ vòi phun 
nước làm đầy. 

 Không vượt quá số người lớn hoặc 
trẻ em theo quy định ngưỡng an 
toàn của bể bơi.

TỜ THÔNG TIN SỐ 02:

CHÚ Ý AN TOÀN VỚI 
BỂ BƠI DI ĐỘNG


