
An toàn nước

Xác định các nguy cơ và đặt nhiều rào cản để giữ an toàn cho trẻ em và người lớn khỏi tất 
cả các nguồn nước. Rào cản giúp bạn có thêm thời gian và bảo vệ nếu được lắp đúng cách 
và trong tình trạng hoạt động tốt. Bạn lắp đặt và bảo trì càng nhiều rào cản thì gia đình bạn 
sẽ càng an toàn. 

Không có một 
rào cản duy nhất 
nào bảo vệ 100%. 
Phải có nhiều rào 
chắn để nếu một 
cái thất bại, thì sẽ 
có cái khác làm 
chậm hoặc ngăn 

trẻ đi xuống nước 
một mình và 

không được giám 
sát. 
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Hàng rào không leo được 
• Lắp đặt hàng rào ngăn cách 4 mặt đủ cao (4-5 feet) để ngăn

trẻ em trèo qua.
• Đảm bảo chân hàng rào đủ gần mặt đất để tránh trẻ bò phía

dưới.
• Đảm bảo đồ đạc trong hiên tránh xa hàng rào để trẻ không

thể sử dụng vật dụng để leo trèo.

Cổng tự đóng hoặc tự chốt 
• Lắp cổng tự đóng hoặc tự khóa có cơ cấu khóa.
• Nên lắp cổng sao cho chúng mở ra ngoài, cách xa bể bơi.
• Thường xuyên kiểm tra cổng để xem có hư hỏng không nhằm

đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Tấm che bể bơi và spa 
• Mua và sử dụng tấm che bể bơi và spa để bảo vệ trẻ em và

vật nuôi.
• Tấm che bể bơi và spa như một hàng rào ngang nếu trẻ em

hoặc vật nuôi đến gần nước.

Chuông báo động 
• Trang bị báo động trên cửa ra vào, cửa sổ và trên hồ bơi là rất

quan trọng trong trường hợp trẻ hoặc thú cưng tiếp xúc với
nước bất ngờ.

• Có sẵn báo động đeo cổ tay cho trẻ em và vòng cổ thú cưng
để tăng cường bảo vệ. Báo động cơ sở được kích hoạt ngay
khi trẻ hoặc thú cưng bị ướt để thông báo cho những người
khác trong khu vực.

• Mua và sử dụng báo động di động có thể sử dụng tại bất
kỳ bể bơi, khu dân cư hoặc cộng đồng.

Rào chắn trong nhà 
• Chỉ ngã vào hai inch trong nước cũng có thể làm trẻ chết

đuối. Hãy mua và lắp rào chắn trong nhà như chốt nhà vệ
sinh, cổng cho em bé và bọc tay nắm cửa an toàn cho trẻ
em để đảm bảo trẻ không thể vào phòng có thể tiếp xúc với
nước.
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