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KHÔNG có CẢNH BÁO hoặc
TIẾNG ĐỘNG đập nước liên
quan đến tai nạn đuối nước.

˜˜U NGHIÊNG V°
PHÍA SAU

KHÔNG TH˝ KÊU
C˙U

TÓC PH˛ TRÁN

KHÔNG TH˝ VˆY
TAY KÊU C˙U

C TH˝ THNG
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Cˇ ˜˘NG NH
"˜ANG LEO THANG"
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Trẻ em dưới 5 tuổi có
nhiều nguy cơ bị đuối
nước trong hồ bơi hơn.

Sáu cách để có một mùa hè an toàn...
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Mắt

Không Bao Giờ
Để Trẻ Một Mình

Tiếp Xúc Gần

Người lớn nên để mắt
thường xuyên trông
chừng cho trẻ em trong
hoặc gần bất kỳ mặt
nước nào, bao gồm
bồn tắm, xô nước, nhà
vệ sinh, ao hồ, spa và
hồ bơi.

Không bao giờ để trẻ
một mình gần nước.
Nếu một trẻ bị mất tích,
đầu tiên hãy kiểm tra
hồ bơi ngay.

Chỉ định một người lớn
ở bên cạnh trẻ đủ gần
để với lấy trẻ

Kỹ Năng Bơi

Cài Đặt Báo Động

Các Lớp
Bảo Vệ

Dạy (các) con của quý
vị biết bơi khi còn nhỏ,
vì bể bơi trong sân
vườn nhà chiếm hơn
một nửa số ca tử vong
do đuối nước cho trẻ
0-5 tuổi mỗi năm.

Lắp đặt báo động trên
cửa nhà và xung quanh
khu vực hồ bơi.

Các lớp bảo vệ bao
gồm có người lớn giám
sát, hàng rào, cổng,
chốt, nắp bể bơi an
toàn, giáo dục hướng
dẫn, dụng cụ cứu hộ và
kỹ thuật cứu hộ.
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QUÝ VỊ CÓ BIẾT LÀ...

68%
Nhìn chung, các bé trai có
khả năng bị chết đuối
trong hồ bơi cao gấp hai
lần so với các bé gái.
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Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu
gây tử vong cho trẻ 1-4 tuổi.
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Điều Trị Ngay Lập Tức

2/3
2/3 số vụ đuối nước
gây tử vong xảy ra vào
giữa tháng 5 và tháng
8 đối với hầu hết các
nhóm tuổi.

La lên nh Giúp °

Gi 911

Thc hin CPR

Vào xem trang: www.dds.ca.gov/drowning | www.drowningpreventionfoundation.org | www.cdph.ca.gov
The Drowning Prevention Foundation, Department of Developmental Services,
Department of Public Health and Department of Social Services
(Vietnamese)
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