FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - CUSTOMER
Τι είναι το ‘Προσοχή γύρω απ’ το Νερό’;
Είναι ένα σύνολο οδηγιών που υποστηρίζεται από τους δύο μεγαλύτερους φορείς Υδρόβιας
αναψυχής της Βικτωρίας, την Aquatic Recreation Victoria και την Life Saving Victoria. Οι οδηγίες
έχουν σχεδιαστεί για να μειωθεί η συχνότητα των θανατηφόρων και μη θανατηφόρων πνιγμών και
κακώσεων σε δημόσια υδάτινα περιβάλλοντα. Όλες οι εγκαταστάσεις κολυμβητηρίων που είναι
διαπιστευμένες ως Watch Around Water [Προσοχή γύρω απ’ το Νερό (WAW)] πρέπει να
συμμορφώνονται σε ένα σύνολο απαράβατων οδηγιών.
Ποιες είναι οι οδηγίες του Watch Around Water;
Υπάρχουν δύο βασικές οδηγίες εποπτείας: μία για παιδιά κάτω των 5 (0-4 ετών), και μια για παιδιά
κάτω των 10 (5-9 ετών).
x Κάτω των 5 ετών: Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται συνεχώς και να παραμένουν σε
απόσταση χεριού από το γονέα ή τον κηδεμόνα. (Αν το παιδί βρίσκεται στο νερό, ο γονέας ή
κηδεμόνας πρέπει να βρίσκεται κι εκείνος στο νερό).
x

Κάτω των 10 ετών: Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται συνεχώς χωρίς την παρεμβολή
φυσικών ή τεχνικών εμποδίων, πρέπει να είναι σε κατάλληλη απόσταση ορατότητας και να
φορούν ένα κίτρινο βραχιολάκι ‘Watch Around Water’.

Το παιδί μου είναι ικανός κολυμβητής. Γιατί πρέπει να είμαι στο νερό μαζί του;
Δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας κολύμβησης, είναι και θέμα ασφάλειας. Αν συμβεί κάτι σε ένα
παιδί, ένας γονέας ή ο κηδεμόνας που βρίσκεται κοντά μπορεί να ενεργήσει αμέσως,
προλαμβάνοντας περαιτέρω επιπλοκές. Είναι πολύ εύκολο για τα μικρά παιδιά που είναι καλοί
κολυμβητές να ξεπεράσουν τις ικανότητές τους ή να κουραστούν, και αυτό καθιστά δύσκολο να
επιστρέψουν στην άκρη της πισίνας και συχνά αυτά πανικοβάλει τα παιδιά.
Θα πηδήξω μέσα αν χρειαστεί, αλλά δε θέλω να μπω στο νερό
Είναι όρος της εισόδου. Εάν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους της εισόδου, παρακαλούμε
πηγαίνετε στην υποδοχή να σας επιστρέψουμε τα χρήματα του εισιτηρίου σας εισόδου.
Το παιδί μου είναι στην πισίνα νηπίων. Χρειάζεται να φοράω μαγιό;
Όχι. Αν έχετε βγάλει τα παπούτσια σας, έχετε γυρίσει το παντελόνι σας και είστε διατεθειμένοι να
βραχείτε, είναι εντάξει. Πρέπει να είστε έτοιμοι να επέμβετε αν συμβεί κάτι στο παιδί σας στο νερό.
Πρέπει να είστε στο νερό τόσο βαθιά όσο είναι και το παιδί σας.
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Μπορώ να διαβάζω ένα βιβλίο ή να χρησιμοποιώ το τηλέφωνό μου ενώ προσέχω το παιδί μου;
Όχι. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η ενεργός εποπτεία απαιτεί να προσέχετε συνεχώς και να έχετε πάντα
πλήρη ορατότητα του παιδιού σας. Να θυμάστε ότι χρειάζονται μόλις 20 δευτερόλεπτα για να πνιγεί ένα
παιδί, εύκολα επομένως μπορεί να συμβεί κάτι ακόμη και σε μια σύντομη διαφυγή της προσοχής.

Θέλω να πεταχτώ να πάρω έναν καφέ ή να πάω στην τουαλέτα. Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα;
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η ενεργός εποπτεία απαιτεί να προσέχετε συνεχώς και να έχετε πάντα πλήρη
ορατότητα του παιδιού σας. Να θυμάστε ότι χρειάζονται μόλις 20 δευτερόλεπτα για να πνιγεί ένα παιδί,
εύκολα επομένως μπορεί να συμβεί κάτι ακόμη και σε μια σύντομη διαφυγή της προσοχής.

Πρόκειται περί νομοθεσίας;
Όχι. Είναι μια σειρά κανόνων και προϋπόθεση εισόδου.
Το παιδί μου κάνει μαθήματα. Πρέπει να πληρώσω αν κολυμπήσω μετά το μάθημα;
Αν το παιδί σας είναι κάτω των 5 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πισίνα δωρεάν μετά το
μάθημα του ώστε να μπορέσει να εξασκηθεί σ’ αυτά που μόλις έμαθε.
Εάν το παιδί σας είναι πάνω από 5 ετών θα χρειαστεί να πληρώσετε καθώς δε χρειάζεται να είστε στο
νερό, αλλά πάλι θα πρέπει να το εποπτεύετε απ’ την άκρη της πισίνας.
Το παιδί μου κάνει μαθήματα κολύμβησης, ισχύουν οι οδηγίες;
Κάθε εγκατάσταση πρέπει να καθορίζει και τεκμηριώνει τις απαιτήσεις της για γονική επιτήρηση όταν
τα παιδιά συμμετέχουν σε μαθήματα κολύμβησης. Γι αυτή την εσωτερική πολιτική θα πρέπει να
ενημερώνονται με σαφήνεια οι γονείς/κηδεμόνες και στη συνέχεια να την εφαρμόζουν. Ιδιαίτερη
έμφαση θα πρέπει να δίνεται στη διαδικασία παράδοσης των παιδιών πριν και μετά τα μαθήματα.
Η θρησκεία μου δε μου επιτρέπει να μπαίνω στο νερό. Μπορεί το παιδί μου που είναι κάτω των 5
ετών να κολυμπάει μόνο;
Όλα τα παιδιά κάτω των 5 ετών πρέπει να έχουν ένα γονέα ή κηδεμόνα σε απόσταση χειρός ανά πάσα
στιγμή. Το παιδί σας θα επιτρέπεται να κολυμπήσει μόνο στην πισίνα των νηπίων, κι εσείς θα πρέπει
να έχετε βγάλει τα παπούτσια σας και να είναι προετοιμασμένος/η να βραχείτε, αν συμβεί κάτι στο
παιδί σας σ’ αυτή την πισίνα. Θα πρέπει να φτάσετε τόσο βαθιά στο νερό όσο βαθιά βρίσκεται το
παιδί σας. Αν το παιδί σας θέλει να κολυμπήσει στην πισίνα των μαθητευομένων ή στην πισίνα των
25 μ., θα πρέπει να έχετε μαζί σας κάποιον άλλο ενήλικα που είναι σε θέση να κολυμπήσει.

