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 در وت ابتال به سرما خوردگی و یا هر نوع بیماری
عفونی یا پوستی واگیر بایستی از ورود به استخر تا
رسیدن به سالمتی کام خودداری کنید.
 هر شناگر باید از وسای شنای اختصا ی و تمیی خود
استفاده نماید ( مایو  ،کاله  ،حوله  ،عینک  ،گوشی و)..

و یلکموردکنی زکت خیکورودکتهکخ
مایو :مایو حساسیت پوستی کمی ایااد ملی کلنلد املا
هستند کسانی که با پوشیدن لبا شنا هم پوست شلان
قرمی و ملتهب می شود .بهترین انتخاب برای لبا شلنلا
که حساسیت کمتری برای پوست ایااد می کلنلد ملدل
هللایللی اسللت کلله در للد نللن بللیللشللتللری دارنللد.
کللاله :ابللعللاد کللاله شللنللا بسللیللار مللهللم اسللت.
کاله شنا نباید خیلی تنگ باشد که سر را تحت فشار قرار
دهد .همچنین باید موها را کام بپوشاند تا از آن بلیلرون
نیند .کلر آب استخر موهای تان را کدر و خشک می کند؛
به همین خاطر کاله از آن وسایلی است که هر شلنلاگلر
حرفه ای یا غیر حرفه ای باید ی.ی از آن را داشته بلاشلد.
عینک شنا :حتی اگر چشم هایی سالم دارید باز هم باید از
یک عینک مناسب مطابق با فرم ورت تلان اسلتلفلاده
کنید .در غیر این ورت کلر و انواع قارچ های موجود در
آب به چشم های تان آسیب می زند .بسیاری از افلرادی
که چشم هایی ضعیف دارند با تهیه یک عینلک شلنلای
مناسب و سپردن آن به یک عینک ساز از او می خواهند
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تا شیشه ای مناسب با نمره چشم های شان را داخل
فریم بیندازد تا در زمان شنا از آن استفاده کنند .قبل
از خرید ،حتما عینک را به چشم های تلان بلینلیلد.
عینک شنا باید فریمی مناسب و شلیلشله ای لا
داشته باشد تا در زاویه دید اختالل ایلالاد نل.لنلد.
گوش گیر :خیلی ها ف.ر می کنند یک کلاله شلنلای
خوب جایگیین مناسبی برای گوش گیر هم است املا
این باور حیح نیست چون تنها با این وسلیلله ملی
توانید جلوی نفوذ کام آب به گلوش هلای تلان را
بگیرید؛ به خصوص اگر گوش هایی حسلا داریلد.
همچنین بعد از شنا حتما گوش های تان را تمیی کنید
و با باد مالیم سشوار آنها را خشک کنید.

کناک کهکککت کسکخک ک ک ککخک ک

ک

استخرهای عمومی به راحتی می توانند برخی بیماری
ها را انتقال دهند .آب محیط عالی برای انتقال و رشد
موجودات ذره بینی بیماری زایی است که عام
بیماریهایی از قبی اسهال آمیبی و باسیلی ،هپاتیت،

درضمن توجه داشته باشید زیر دوش و اطرا استخر

تبخال ،ورم ملتحمه چشم و غیره می باشد .این قبی

حتما دمپایی به پا داشته باشید و کم خطر ترین نوعی

موجودات می.روس.وپی ،محیط های گرم و مرطوب

را که منار به سر خوردن نمی شود تهیه کنید.

همراه با غذای کافی را ترجیح می دهند.
موارد ذی در استخری با مراقبت ضعیف مم.ن است
وجود داشته باشد:

دخنشگ هکخم مکص دق(علیهکخلسالم)کپ دیسکخوخه خن
مع ونتکدخنشجوی کوکف هنگ
تربیت بدنی
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 عفونت های ویروسی و قارچی ،مث عارضه خارش
پای شناگران که یک بیماری قارچی پوست است.
 عفونت چشم ،گوش ،گلو و بینی
 عفونت های بخش فوقانی تنفسی
 عفونت های روده ای
1

آب استخرهای شنا نه تنها دریافت کننده مواد دفعی بلدن
نظیر موکو بینی ،بیاق دهان و عرق می بلاشلد ،بللل.له
چنانچه رفتن به دستشوئی و عم دوش گرفتن با آب گرم
و ابون زدن در جایگاه ویژه در محوطه استخر و قبل از
ورود به آب ورت نگیرد ،آثار مواد دفعی مدفوعی ،ادرار و
پوست مرده و آلودگیهای مح کار یا خیابان که بر روی
پوست بدن نشستهاند ،همچنین مایعهای دستشوی بلدن،
روغنها ،کرمها و دیگر آالیندهها نیی به آب وارد میشوند و
بهداشت آب و سالمت شناگران را به مخاطلره خلواهلنلد
انداخت.

همچنین در ورتی.ه افراد مبتال به اسلهلال بلوده انلد
بایستی تا بهبودی کام از رفتن به اسلتلخلر خلودداری
نمایند زیرا انواع اسهال ها مانند اسهال می.روبی  ،ویروسی
و انگلی از راه آب قاب انتقال می باشد  .همچنین مبتالیان
به زردی از نوع هپاتیت  Aتا بهبودی کام بایستی از شنا
در استخر خودداری نمایند زیرا ویرو آن از راه آب قاب
سرایت به دیگران می باشد.
2

در مورد خانم ها چنانچه دچار ترشح یا خارش و یلا
هر گونه ناراحتی زنان و موقع قاعدگی آن ها بلاشلد
بایستی از رفتن به استخر خودداری نمایند زیرا هلم
سبب آلودگی آب استخر می گردند و هلم بلاعل
آلودگی بیشتر خود آن ها به می.روب های جدید می
گردد زیرا در هنگام عادات ماهیانه دستگاه تناسلللی
زن آسیب پذیرتر از سایر مواقع می باشد.

ق تلکتوجهک ن گ خن

 قب از ورود به استخر بدن خلود را بلا یلک
شوینده مناسب شستشو دهید.
 قب از ورود به استخر پای خلود را در داخل
حوضچه کلر قرار دهید.
 به همه کسانی که به استخر می روند تو یه می
شود پیش از ورود به استخر مثانه خود را تخلیه
کنند  .پس از هر بار توالت  ،قبل از ورود بله
استخر و بعد از اتمام شنا با آب و ابون بدن
2
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خود را بشوئید تا از ابتالی احتمالی به آلودگی پیشگیری
شود .
 از تف کردن ،مضمضه کردن آب ،شستن و خلار
کردن ترشحات بینی و… خودداری کنید.
 هنگام شنا کردن خلط گلوی خود را به آب استخلر
وارد ن.نید .ترجیحاً هنگام ابتالء به بیماری توأم با خللط
عفونی ،به شنا نپردازید.
 اگر بیماری پوستی از قبی بیماری هلای قلارچلی
قاب سرایت دارید به هیچ عنوان به استلخلر علملوملی
مراجعه ن.نید.
 بعد از استخر نیی بدن خود را شستشو دهید.
 قب از ورود به استخر حتماً بایستی بینی و ملثلانله
خود را تخلیه نمائید.
 بعداز دوش گرفتن و قب از ورود به محوطه استخلر
 ،حتماً بایستی از حوضچه ضدعفونی عبور نمائید.
 از خوردن و آشامیدن در استخر شنا بپرهییید.
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