10 điều quan trọng để đi
tàu thuyền an toàn
Trung bình mỗi năm có 140 người Canada chết đuối trong các tai nạn tàu thuyền. Hơn 80 phần
trăm là nam giới. Hơn 90 phần trăm không mặc áo phao. Khi đi xe, người ta gài dây an toàn vì
biết rằng khi tai nạn xảy ra, sẽ không kịp gài dây. Khi đi tàu thuyền, quí vị cũng nên nghĩ như
thế đối với việc mặc áo phao. Có áo phao mà không mặc thì chẳng có ích lợi gì.
Những điều quan trọng cần nhớ để đi
tàu thuyền an toàn:
1. Nước lạnh nguy hiểm hơn là người ta vẫn tưởng. Hãy giữ cho khỏi bị sốc vì
nước lạnh – luôn luôn mặc sẵn áo phao.
2. Không bao giờ uống rượu trong khi đi tàu thuyền. Hãy để rượu lại trên bờ.
3. Xem dự báo thời tiết. Trở lại bờ ngay tức khắc khi sắp có thời tiết xấu
4. Theo chỉ dẫn của các dấu hiệu và phao cảnh báo quanh các trạm và đập thủy
điện; chỉ trong giây khắc mặt nước thơ mộng phẳng lặng có thể trở thành giòng
thác nguy hiểm chết người. “Muốn an toàn, hãy tránh xa các nơi này”.
5. Hãy điều khiển các xuồng máy một cách thận trọng – chạy ở tốc độ thích hợp,
nhất là khi mặt nước có sóng.
6. Luôn luôn ngồi xuống! Quí vị có thể dễ dàng ngã ra khỏi những xuồng
máy, ca-nô hay kayak nhỏ.
7. Phải chuẩn bị kỹ càng. Trên tàu thuyền của quí vị lúc nào cũng phải có các trang
bị an toàn cần thiết và có đủ nhiên liệu.
8. Hãy mang theo một máy vô tuyến VHF hay điện thoại di động khi ra khỏi bờ.
9. Luôn luôn cho một người khác biết mình đi đâu và lúc nào mình sẽ về.
10. Phải được huấn luyện. Hãy học cách mưu sinh khi bất ngờ bị rơi xuống nước.

Lời nhắc giữ an toàn khi đi tàu thuyền do Lifesaving Society và Ontario Power
Generation phổ biến. Muốn có thêm thông tin, xin vào điểm mạng
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