design : cavalcade

4. N
 ade na zona
aconselhada do Ródano.

Para obter mais informações,
visite o nosso site
baignadedurhone.ge.ch

La Baignade du Rhône (indicada
no mapa abaixo) é uma zona de
correntes moderadas, de profundidade menor e afastada de barcos.
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O rio Ródano?
Mais perigoso
do que parece!

O Ródano é um rio perigoso que faz
vítimas regularmente. Para minimizar
os riscos, nade na zona aconselhada
e siga as nossas recomendações.

1. F
 ique seco(a) se não
estiveres em ótima forma!
No rio Ródano, uma debilidade
pode custar caro. Veja 4 causas
frequentes de acidente:
Ter bebido ou
consumido alguma
droga

2. Tome consciência
do perigo.

3. N
 unca nadarás
sozinho(a).

Nadar no nosso belo rio é como
escalar uma alta montanha.
Os perigos são numerosos
e é necessário preparar-se.

Entrar na água sozinho(a) ou sem
avisar alguém é um erro grave.
Sendo assim, adquire o hábito de:

Correntes fortes
e imprevisíveis
Queda de
temperatura

Barcos que sugam
ou atordoam

Estar de barriga cheia
Variações de
profundidade
Ter sobrestimado
as suas capacidades
físicas ou de natação

Objetos inesperados
e perigosos

Banhar-te
com alguém
Avisar os teus amigos
se entrares na água
Orientar-te na
zona balnear
Chamar os socorristas
e indicar a posição da
pessoa em dificuldade
Impedir o acesso
de crianças ao rio
Ródano

Estar abatido(a)
Bons nadadores foram
surpreendidos. Tome cuidado!

Risco de
fundo rochoso

O banho não é vigiado. O Estado
de Genebra e parceiros não assumem
qualquer responsabilidade em caso
de acidente.

