
از کشتی
ھا دور

شوید . آنھا
امواج را می
سازند و شما
را نمی بینند.

بدون متور
سفر نکنید

(مقصود این
است بدون
قایق متور

دار سفر
نکنید)

شما باید قابلیت تماس با 112 را داشتھ باشید
اگرچھ شبکھ یا آنتن نداشتھ باشید .

زمانی کھ با 112 تماس گرفتید بگویید کھ در
دریا می باشید و بھ عملیات نجات نیازمندید .

اگر موبایل شما شبکھ یا آنتن فرانسھ را
دارا می باشد با شماره 196 تماس بگیرید تا
مستقیما با گارد ساحلی فرانسھ صحبت کنید

برای نجات با 112
تماس بگیرید .

دریا بیشتر
سرد می باشد
و باد بیشتری
در آن وزیدن

میگیرد .

قبال ھوا را
چک کنید

(کنترل
نمایید) در

باره مھ و باد
بیش از ده
گره اطالع
کسب کنید.

اگر امواج
بلند تر از

نیم متر بود
سفر ننمایید.

ھرگز از
قایق خارج
نشوید و یا

تالش نکنید
شنا کنید .

عبور کردن از کانال بھ سمت انگلیس
بسیار خطرناک میباشد . این اطالعات

ممکن است جان شما را نجات بخشد

این کد را برای ..... اسکن کنید 
- دانستنی ھایی در مورد امنیت و 

مھیا شدن برای سفر در دریا.
چگونھ متور قایق را دوباره 

روشن نماییم.
اطالعات در مورد پناھندگی در 

بریتانیا.
دستیابی بھ شرایط آب و ھوایی 
در کانال مانش یا کانال دوور .
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آن نقطھ آبی را 
لمس کرده و انگشت 
خود را روی آن نگھ دارید 

تا مکان خود را عالمت 
گذاری کنید .

این شماره ھا و تمامی 
نشانھ ھا (° ' . '' , –) را در 
زمانی کھ برای کمک تماس 

میگیرید اعالم کنید . آرام و 
با دقت . ✓

✓

✓
✓ ✓

نقطھ جی پی اس خود را در اختیار امداد گران قرار 
دھید ھنگامی کھ برای کمک تماس می گیرید.

جی 
پی 
اس 

بدون شبکھ و اینترنت جی پی اس شما ھنوز کار 
می کند و شما می توانید با 112 تماس بگیرید.

اگر اینترنت دارید از واتس آپ برای فرستادن و اعالم نقطھ خود بھ 
امدادگران استفاده کنید.

ھمیشھ اول با 112 تماس بگیرید . اگر امدادگر نیامد و یا شما را 
بھ عقب راندند (مقصود بھ سمت فرانسھ) میتوانید با شماره ھشدار 

زیر تماس بگیرید 61 71 51 86 4 33 00

مطمئن شوید لوکیشن شما روشن 
است و نرم افزار گوگل مپ و یا 

نرم افزار ھای مشابھ را باز کنید .

دایره مکان نما را فشار دھید . 
شاید این مقداری زمان ببرد ولی 
مکان شما را با نقطھ آبی نشان 
می دھد . حتی در دریا این نقطھ آبی 

مکان شما است .

مطمئن شوید کھ لوکیشن گوشی شما 
روشن است و نرم افزار واتس آپ 

شما  باز است .

نقطھ االن خود را ارسال کنید نھ 
الیو لوکیشن خود را.

روی لوکیشن 
را لمس کنید 
. مقصود این است 

لوکیشن خو را 
روشن بگذارید.  در ارسال پیام 

برای کسی کھ 
میخواھد بھ شما کمک 
Paperclip icon کند

را انتخاب کنید . 

مختصات نقطھ شما باید در 
باالی صفحھ گوشی شما نشان 

داده شود . در غیر این صورت آن 
را در پایین صفحھ گوشی 

خودتان پیدا می کنید 
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