Hân-hoan
chào mừng
Để bảo-đảm cho bạn và gia-đình có được một
buổi bơi lội an-toàn và vui vẻ, xin vui lòng đọc kỹ nội-qui
trước khi vào khu vưc hồ bơi.
Nếu bạn cần biết thêm thông-tin hay có bất cứ thắc mắc
nào, xin vui lòng liên-lạc với nhân-viên của chúng tôi.
We’re All in This Together

Cứ 3 trẻ em dưới 8 tuổi thì cần
có một người bố, mẹ hoặc một
người chịu trách nhiệm từ 15
tuổi trở lên để giám sát trong hồ
bơi hoặc trong khu vực bơi. Trẻ
em không có người giám hộ sẽ
không được vào khu vực bơi.
Bất-cứ lúc nào, bố mẹ hoặc
người giám hộ cần giữ trẻ em
dưới 8 tuổi trong tầm với của
mình.
Cần nhận biết được những nơi
sâu. Nếu bạn không biết bơi, thì
phải ở tại những nơi nước cạn.
Cần mặc áo phao nếu bạn
không bơi giỏi. Bạn có thể tìm
thấy áo phao miễn phí để sử
dụng tại tất cả các hồ bơi của
thành phố Edmonton.
Những người say (say rượu
hoặc say ma túy) không được
vào khu vực này. Cấm sử dụng
rượu và/hoặc ma túy.
Vì sự an-toàn của bạn, bạn
chỉ nên ở trong phòng tắm hơi
hoặc bể sục trong 10 phút. Nếu
sức khỏe bạn không đươc tốt
hoặc đang mang thai thì ban
cần phải tham-khảo ý-kiến của
bác-sĩ trước khi sử dụng hồ bơi,
phòng xông hơi, tắm hơi hoặc
bể sục.

Nếu bạn có trở ngại về sức
khỏe (như bệnh tim, động
kinh, v.v), cần báo cho người
cứu hộ trước khi xuống
nước.
Nếu bạn trông thấy có người
gặp tai nạn trong hồ bơi, hãy
thông-báo cho người trực hồ
bơi hoặc nhân-viên ngay.
Nếu bạn có bệnh truyềnnhiễm, bị ốm, hoặc bị tiêu
chảy trong vòng 2 tuần, thì
không được bơi.
Trẻ em từ 6 tuổi trở lên cần
sử-dụng đúng phòng thay
đồ theo giới-tính (nam hoặc
nữ).
Nếu bạn mang theo các đồ
quý như ví hoặc chìa khóa,
bạn có thể giữ chúng an
toàn và miễn phí trong các
tủ khóa tại khu vực gần cổng
vào.
Việc chụp ảnh trong phòng
thay đồ và phòng tắm là
bất-hợp-pháp.
Các hành-vi lạm-dụng,
gây nguy hiểm hoặc tội
phạm sẽ bị truy-tố. Bất cứ ai
không tuân-hành quy-định
đều không được phép dùng
hồ bơi.
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