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Помаранчева вітровка: 
Будьте обережні під час купання! 
Вітровку піднімають у разі вітру та/або течії з 
берегу у напрямку моря. Це означає, що брати 
плавучі засоби у воду небезпечно.

Жовтий прапор: 
Будьте обережні під час купання! 
Цей прапор піднімають, коли водні умови 
небезпечні. Плавання, купання та інші види 
діяльності у воді або на воді не рекомендуються.

Червоний прапор:
Купатися заборонено!
Цей прапор піднімають, коли водні умови дуже 
небезпечні. Плавання, купання та інші види 
діяльності у воді або на воді суворо заборонені.

Червоно-жовтий прапор:
На чергуванні рятувальники!
Цей прапор піднімають, щоб показати, що 
станція рятувальників відкрита і що кваліфіковані 
рятувальники стежать за акваторією.

Картатий прапор:
Виділена зона для водних видів спорту! 
Ці прапори позначають зону, призначену 
для водних видів спорту. Плавання між цими 
прапорами суворо заборонено.

Прапор із знаком питання: 
Знайшлася дитина!
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Що означають прапори? 

Поради з безпеки •  
Море

Що таке розривна течія?
Уздовж берега є піщані 
мілини. Між ними є вузькі і 
трохи глибші водні шляхи 
(голландською мовою 
називаються «mui»), 
де під час відливу вода 
стікає назад у море або, 
під час припливу, тече до 
пляжу. 

Як розпізнати розривну 
течію? Це може бути дуже 
важко.
Про це читайте на сайті 
Федерації рятувальників 
Нідерландів. Ви також 
можете поцікавитися у 
місцевих рятувальників.

Ви збираєтесь плавати в 
морі?
Завжди плавайте в 
місці, за яким стежать 
рятувальники. Також 
знайте, де знаходяться 
розривні течії, щоб ви 
могли триматися від них 
подалі.

Ви потрапили до 
розривної течії? 
Заспокойтеся. 
Поверніться обличчям 
вгору і пливіть за 
течією. Підніміть одну 
руку вгору, щоб подати 
сигнал для привертання 
уваги, а потім чекайте на 
допомогу.

Бережіть енергію. 
Ніколи не намагайтеся 
подолати розривну течію, 
перепливаючи її

У Вас ще є змога 
пливти? Спробуйте 
пливти паралельно до 
берега — таким чином 
Ви зможете випливти з 
розривної течії. Спробуйте 
використати рушійну силу 
хвиль, щоб дістатися до 
берега.

Розривні течії надзвичайно небезпечні!
Розривної течії можна уникнути! Треба тільки знати, що робити!



Читайте 
інформаційні 

знаки біля 
входу на 

пляж.

Слідкуйте за 
прапорами. 

Знайте, що вони 
означають.

Не захаращуйте коридор, 
створений рятувальниками.

Одягніть 
дитині браслет 

з номером 
телефону.

Вживайте 
достатню 
кількість 
води і їжі.

Викидайте 
сміття в 
смітник.

Не забувайте 
використовувати 
велику кількість 
сонцезахисного 

крему.

Не 
копайте 
глибокі 

ями.

Купатися можна 
лише в тих місцях, 

які охороняють 
рятувальники.

Не 
використовуйте 

плавучі  
засоби, якщо 
вітер дме у 

сторону моря.

Тримайтеся 
подалі від 
розривних 

течій.

Промийте місце опіку 
медузою морською 

водою. За необхідності 
відвідайте медичний 

пункт.

Слідкуйте за 
спортсменами 

у воді.

Ніколи не 
залишайте 

маленьких дітей 
без нагляду.

Ніколи не 
плавайте 

самостійно.

Час від часу 
переходьте 

 в тінь.


