CÁC CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG - KHÁCH HÀNG
Watch around Water là gì?
Là những quy định được hai tổ chức lớn nhất về hồ bơi tại tiểu bang Victoria, Recreation
Victoria và Life Saving Victoria ủng hộ. Mục đích của những quy định này là để giảm tỷ lệ
chết đuối và ngạt nước cùng thương tích tại hồ bơi công cộng. Tất cả các cơ sở được công
nhận là các hồ bơi diện Watch Around Water (WAW) điều phải tuân theo những quy định
tiêu chuẩn.
Những quy định đối với Watch Around Water là gì?
Hiện có hai nguyên tắc trông chừng quan trọng: một nguyên tắc liên quan đến trẻ em dưới 5
tuổi (0-4 tuổi) và nguyên tắc kia liên quan đến trẻ em dưới 10 tuổi (5-9 tuổi).
x

Dưới 5 tuổi: Trẻ em phải luôn luôn có phụ huynh hoặc người giám hộ trông chừng và
ở trong tầm tay (Nếu trẻ em ở dưới nước, phụ huynh hoặc người giám hộ cũng phải
ở dưới nước luôn).

x

Dưới 10 tuổi: Trẻ em phải luôn luôn có người trông chừng mà không có bất kỳ rào
cản hoặc cấu trúc cản đường nào hết, và phải ở trong vòng khoảng cách nhìn thấy
thích hợp và các em phải đeo ‘Watch Around Water’ màu vàng ở cổ tay.

Con tôi bơi giỏi. Tại sao tôi cần phải ở dưới nước với cháu?
Đây không chỉ là về khả năng bơi bội, mà còn là vấn đề an toàn. Nếu một đứa trẻ bị
thương/gặp vấn đề, phụ huynh hoặc người giám hộ ở gần kề có thể ứng phó ngay lập tức,
nhờ đó không xảy ra thêm bất kỳ vấn đề nào khác nữa. Trẻ em bơi giỏi cũng rất dễ bị đuối
sức hoặc bị mệt, khiến các em khó quay trở lại bờ và thường làm cho các em hoảng hốt.
Tôi sẽ nhảy xuống nếu cần, nhưng tôi không muốn xuống nước.
Điều này đã trở thành điều kiện vào cửa. Nếu không tuân thủ các điều kiện vào cửa, quý vị
cứ tự nhiên đi đến quầy tiếp tân xin hoàn lại lệ phí vào cửa của mình.
Đứa con chập chững biết đi của tôi ở trong hồ bơi dành cho trẻ chập chững biết đi.
Tôi có cần phải mặc đồ tắm hay không?
Không. Nếu quý vị cởi giày ra, xắn quần lên và không ngại bị ướt là được. Quý vị phải sẵn
sàng để ứng phó nếu có điều gì xảy ra với con mình ở dưới nước. Đứa trẻ dưới nước ở độ
sâu nào, quý vị cũng sẽ phải ở độ sâu đó.
Tôi có thể đọc sách hoặc sử dụng điện thoại trong khi trông chừng con tôi hay
không?
Không. Điều quan trọng phải nhớ rằng luôn luôn trông chừng có nghĩa là liên tục quan sát và
luôn luôn nhìn thấy rõ con mình. Xin nhớ rằng, chỉ cần 20 giây là đứa trẻ bị chết đuối, vì thế
sự cố có thể dễ dàng xảy ra khi quên trông chừng trong một khoảng thời gian ngắn.
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Tôi chỉ đi một chút xíu để mua ly cà phê hoặc đi tiểu. Tại sao đó lại là vấn đề?
Điều quan trọng phải nhớ rằng luôn luôn trông chừng có nghĩa là liên tục quan sát và luôn
luôn nhìn thấy rõ con mình. Xin nhớ rằng, chỉ cần 20 giây là đứa trẻ bị chết đuối, vì thế sự cố
có thể dễ dàng xảy ra khi quên trông chừng trong một khoảng thời gian ngắn.
Có phải đây là pháp luật hay không?
Không. Đây là khuôn khổ và những quy định cũng như là điều kiện vào cửa.
Con tôi đang học bơi. Tôi có cần phải trả tiền nếu tôi bơi lội sau buổi học này hay
không?
Nếu con quý vị dưới 5 tuổi, quý vị có thể bơi lội miễn phí sau buổi học của con để cháu có thể
thực tập những kỹ năng vừa học được.
Nếu con quý vị trên 5 tuổi, quý vị sẽ phải trả tiền vì quý vị không cần phải có mặt ở dưới
nước, nhưng vẫn cần phải luôn luôn trông chừng con bên hồ bơi.
Con tôi học bơi rồi, những quy định này có được áp dụng hay không?
Từng hồ bơi phải xác định và ghi thành văn bản các đòi hỏi về việc phụ huynh trông chừng
con cái khi các em học bơi. Phụ huynh / người giám hộ phải được thông báo rõ ràng về chủ
trương nội bộ này và sau đó thi hành. Phải chú trọng đặc biệt vào tiến trình bàn giao trước và
sau các buổi dạy bơi.
Vì lý do tôn giáo, tôi xuống nước là không phù hợp với văn hóa của tôi. Đứa con dưới 5
tuổi của tôi có thể bơi một mình được không?
Tất cả trẻ em dưới 5 tuổi phải luôn luôn ở trong tầm tay của phụ huynh hoặc người giám hộ.
Con quý vị sẽ chỉ được phép bơi trong hồ bơi dành cho trẻ chập chững biết đi, và quý vị phải
cởi giày ra và không ngại bị ướt nếu bất cứ điều gì xảy ra với con mình trong hồ bơi này. Đứa
trẻ dưới nước ở độ sâu nào, quý vị cũng sẽ phải ở độ sâu đó. Nếu con quý vị thích bơi lội
trong hồ bơi dành cho người học bơi hoặc hồ bơi 25m, quý vị sẽ cần phải dẫn theo một người
lớn biết bơi khác.

