
غرق شدن
 در سکوت اتفاق می افتد

عالئم اضطراب
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صدای ھیچ عالمت ھشدار دھنده یا 
 چلپ چلوب در زمان رخ دادن 

حادثھ شنیده نمی شود.

<5 
خطر غرق شدن در 
حوض برای کودکان 
زیر   5 سال بیشتر از 

بقیھ می باشد. 

شش راه برای داشتن یک تابستان سالم...
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آیا می دانستید کھ...
غرق شدگی یکی از عوامل اصلی مرگ در 

کودکان  1 الی  4 سالھ می باشد.
68% 

بطور کلی پسرھا 
دوبرابر دخترھا در 
معرض خطر غرق 
شدگی قرار دارند. 

2/3 
2/3 اتفاقات مرگبار 
غرق شدگی در بیشتر 
سنین در ماھھای می و 
آگوست اتفاق می افتد.

مراقبت ھای فوری

با صدای بلند  
درخواست کمک  کنید 

با شماره  911 تماس 
بگیرید

احیای قلبی انجام دھید
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