
Please wait for the rescue forces.

Your position is:

Emergency 112

L 695,2
إنتظر قوات اإلنقاذ

موقعك هو: 

ألسباحة يف نهر الراين 

محفوفة يف املخاطر

)مميتة(

السباحة يف نهر الراين محفوفة باملخاطر

رقم الطوارئ



السباحة يف نهر الراين محفوفة باملخاطر

كل عام يغرق الناس أثناء السباحة يف نهر الراين، ألنهم يستخفون من شأن 
الخطر املحتمل!

تخلق التيارات الخطرية تدفقا 
قويا لدرجة أن السباحني ذوي 

الخربة معرضون لخطر االنسحاب 
تحت قاع النهر.  هذه التيارات ال 
ميكن التنبؤ بها وغالبا ما ال ميكن 
التعرف عليها. وميكن للموجات 

التي تنتجها السفن الكبرية أن 
تجرف الناس املتواجدين يف املاء 

وتسحبهم اىل التيارات الخطرة.

 وميكن أن يتغري „املد“ خالل بضع دقائق: إذ أن السفن التي تبحر يف 
اتجاه املنبع تجذب املياه نحوها، مام يؤدي إىل تراجع املياه القريبة من 

ضفاف النهر. و „املد املنخفض“ يغري االستحامم أكرث يف النهر، ولكن مبجرد 
مرور السفينة، „املد العايل“ ييل مع قوة غري متوقعة فيسحب معه حتى 

السباحني الكبار للتيار الرئييس .

وتشمل عواقب مثل هذه الحوادث يف الراين كرس العظام، وانخفاض حرارة 
الجسم، ومشاكل القلب واألوعية الدموية، ويف أسوأ األحوال، الغرق.

السباحة مع  التيار
حتى السباحني ذوي الخربة للغاية لن يكونوا قادرين عىل السباحة ضد 

اتجاه التيار لذلك يتوجب عليك السباحة مع اتجاه تدفق تيار املياه وذلك 
بالقرب من ضفة النهر يف حال حدوث مخاطر ما عليك فعله سوى الرصاخ 

للفت االنتباه فهذه هي فرصتك الوحيدة للبقاء عىل قيد الحياة.
ما يجب القيام به يف حالة الطوارئ
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 عىل مقربة من ضفة النهر
ال تقفز إىل النهر محاولة منك النقاذ الضحية حيث  كثري من الناس عرضوا 

حياتهم للخطر من اجل انقاذ الضحايا ومن املحزن أن شجاعة بعضهم 
كلفتهم فقدان حياتهم.

     اتصل برقم الطوارئ   
أين هي حالة الطوارئ؟

نحيط علام بالعالمات و اللوحات الدالة عىل طول نهر الراين) لوحة الكيلو 
مرت النهري للراين ( عىل سبيل املثال ذكر اسم الشارع ورقم الدار ، أو 

أماكن معروفة مثل الجسور واملوانئ أو املباين املميزة يف املنطقة املجاورة.

 ماذا حدث؟
ما عليك فعله سوى االنتظار لتلقي املزيد من األسئلة والتعليامت.
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     رمي طوق النجاة     
إذا كنت ترى حلقة الحياة أو حزام الحياة يف مكان قريب، حاول رميه
للشخص يف نهر الراين. تحت أي ظرف من الظروف توخي الحذر النك
تضع نفسك يف خطر اثناء رميك لطوق النجاة أو عند محاولتك إلنقاذ

الشخص

     إبقاء الشخص يف األفق
البقاء قدر اإلمكان يف املنطقة املجاورة للشخص يف نهر الراين، وعدم 
وضعه بعيدا عن األنظار)ال تغفل عنه.( رمبا يكون قادر عىل التمسك 

بيشء أو بأستطاعته انقاذ نفسه بنفسه. اتصل برقم الطوارئ 112 مرة 
أخرى قم بوصف ما يحدث لفريق االطفاء. يف حال كنت غري قادر عىل 

متابعة الشخص، حينها يتوجب عليك االنتظار يف املوقع الذي أبلغت 
ادارة اإلطفاء عنه يف املرة األوىل حتى وصول فريق االتقاذ. كل التفاصيل 
و املالحظات و املعلومات التي تعطيها أمر حيوي فهي ترسع من عملية 

اإلنقاذ إىل حد كبري.



Achtung 
Lebensgefahr!
Risk to life – 
keep out!

Warten Sie auf die Rettungskräfte.
Please wait for the rescue forces.  

Ihr Standort ist: 
Your position is:

Notruf
Emergency 112

L 695,2

 لوحة الكيلو مرت النهري للراين

الواقع يسار نهر الراين 

موقعك هو: 

رقم الطوارئ

إنتبه! خطر عيل الحياة!

إحداثيات )رقم( الكيلومرت 

695,2يف نهر الراين
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Die Oberbürgermeisterin

         اإلتصال برقم الطوارئ

         مناولة  طوق النجاة

        إبقاء الشخص تحت النظر

هام: كيفية الترصف يف حالة الطوارئ
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بيانات هيئة التحرير


