
Hướng dẫn này đã được chuẩn bị như là một 
tham khảo để giúp bạn trong việc phát triển một 
chương trình khoan khẩn cấp cho tàu của bạn

Thêm thông tin cụ thể của tàu và xem lại với 
thuyền viên của bạn thường xuyên

Safety Quik

Tên Tàu

Thuyền trưởng

Thuyên viên

Các cuộc tập trận khẩn cấp cần được tiến hành:

• Vào đầu mỗi mùa đánh cá

Khi có sự thay đổi vê thuyên viên

Vào các khoảng thời gian đều đặn để đảm bảo rằng

cac thuyên viên quen với các thủ tục khẩn cấp

•

•



2

SỐ LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT CÁC THÔNG TIN VỀ ĐÁNH BẮT AN TOÀN

TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
Trung tâm điều phối cứu hộ chung.

1-800-567-5111
1-250-363-2333

Bảo vệ Cảnh sát biển VHF Kênh 16

KHÁC
Phone:   604-261-9700 
Email:   fishsafe@fishsafebc.com 
www.fishsafebc.com

SA

FE
AT SEA

For information and
resources regarding safety at sea,

contact:
Gina Johansen

Phone: 604.261.9700

Email:  �shsafe@telus.net
www.�shsafebc.com

Make it Your Business
          Come Home Safely

Make it Your Business
          Come Home Safely

SA

FE
AT SEA

For information and
resources regarding safety at sea,

contact:
Gina Johansen

Phone: 604.261.9700

Email:  �shsafe@telus.net
www.�shsafebc.com

Make it Your Business
          Come Home Safely

Make it Your Business
          Come Home Safely

250-334-8777

604-244-6477 

250-334-8732 

QUẢN LÝ AN TOÀN

Pat Olsen             
Manager of Interest, 
Marine 

CÁN BỘ AN TOÀN

Lower Mainland
Bruce Logan  
Cell 604-314-8336

Vancouver Island

Mark Lunny  
Cell 250-703-6434
Jessie Kunce
Cell 250-886-2138

Đường dây báo cáo tai nạn 24 giờ  1-866-922-4357 
Yêu cầu bồi thường thiệt hại            1-800-663-7921

tranSPOrt canada marInE SafEty

Prince Rupert 250-627-3045
Nanaimo 250-754-0244
Victoria 250-363-0394
Vancouver 604-666-5300

tranSPOrtatIOn SafEty BOard

Glenn Budden,  
Investigator, Marine           604-666-2712
Securitas-Confidential Reporting 1-800-567-6865
Email: securitas@bst-tsb.gc.ca 

ĐÀO TẠO HÀNG HẢI 

BCIT Marine Campus 604-453-4111 
Safer Ocean Systems 250-755-7742
Western Maritime Institute 250-245-4455
Quinte Marine 604-524-0652

250-624-6054
604-321-2651
604-689-7949

Northwest Community College 
St. John Ambulance First Aid 
Quik Nav 
Camosun College 250-370-4016

Fish Safe cảm ơn AMSEA (Hiệp hội An toàn và An toàn 
Hàng hải Alaska www.amsea.org) và NPFVOA (Hiệp hội 
Chủ tàu Khai thác Tàu cá Bắc Thái Bình Dương 
www.npfvoa.org) để sử dụng sơ đồ và tài liệu tham khảo 
trong sản xuất hướng dẫn này.

250-881-3461
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Điều kiện thời tiết có cho phép ra khỏi an toàn không?

Tất cả các đồ trên boong tàu có được để chắc chắn ko ( lồng, tote...)?

Hố ga và nắp sàn của bạn có đóng chặt không?

Cửa phòng máy và cửa lazerette có đóng không?

Lỗ thoát nước  (scuppers) có thông không?

Hệ thống báo mực nước có hoạt động không?

Có phải kết nối chiết nhiên liệu của bạn đóng?

Bạn đã giảm thiểu bề mặt tự do trong tất cả các bể (nhiên liệu, cá giữ)?

Tàu của bạn có cân bằng không?

Bạn có đủ freeboard?

Danh sách kiểm  tra

Chi tiết tàu
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Tại sao lại tập luyện?
Ngư dân sống sót qua các ho
àn cảnh bi thảm chứng minh 
tầm qu
an trọng của việc có một chương 
trình tập luyện cu thể cho tàu

Trải qua ba mươi năm trong nghề biển, tôi chưa bao giờ
nghĩ mình sẽ phải đối phó với việc mất đi sự sống của 
bản thân hoặc của bất kì thành viên trên tàu. Sự mất mát 
bi thảm của Galaxy và ba thuyền viên sẽ mãi mãi trong 
tâm trí của tất cả các ngư dân. Theo U.S Coast Guard, đó 
là một phép màu khi 23 người sống sót. Là một thuyền 
trưởng, tôi có thể nhấn mạnh rằng, sự sống còn chính là 
kết quả trực tiếp của việc biết phải lam gì khi có sự cố 
xảy ra. Không có thời gian để suy nghĩ về " làm cái gì bây 

bao giờ dự

giờ ". 23 người sống sót là kết quả của việc biết phải làm gì trước sự cố. Luôn luôn 
ghi nhớ rằng bản năng chính là cách cứu sống bạn. Huấn luyện là điều bắt buộc

Dave Shoemaker, Thuyền trưởng, người sống sót, FV Galaxy

Steve Veloso, Thuyền viên , Người 
sống sót, FV Love and Anarchy

Huấn luyện về an 
toàn trên tàu đã 
giúp tôi giữ được 
bình tĩnh. Khi tàu 
của chúng tôi bị 
lật, từ những gì 
mà tôi đã được 

chris cook, Thuyền trưởng, người sống sót, FV West Isle

đào tạo và thực hành, tôi đã có thể 
mặc bộ đồ cứu thương  vào và bơi 
đến chiếc tàu gần đó để chúng tôi 
có thể cứu cha tôi, người mà đang ở 
dưới nước mà không có áo cứu 
thương. Việc đào tạo này đã cứu 
sống chúng tôi.

chúng tôi đã nhận được một định hướng trên tàu 
từ đại diện chủ sở hữu tàu trước khi để lại cho 
chuyến đi herring của chúng tôi. những điều 
chúng tôi học trong một giờ đó là những gì đã 
giúp chúng tôi tồn tại khi tàu của chúng tôi bị 
lật."nếu bạn phải đi xuống nước, hãy chắc chắn 
rằng bạn hít một hơi thật sâu" lần đầu tiên đến với 
tôi khi chúng tôi phải rời khỏi tàu lật đổ. điều này 
giữ chúng tôi không uống nước và diesel và 

giúp chúng tôi sống lâu hơn bằng cách tránh sốc lạnh. Nó đã cứu sống tôi

Admin
Typewritten Text
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1.

•

2. Biết những gì bạn 
muốn giao tiếp

•

•

3.

•

4.

• Tài liệu nơi thiết bị cứu sinh của
bạn được đặt

5. 

•

6.

•

•

•

•

•

Làm thế nào để Thực hiện Drills hiệu quả

XEM XÉT:
BẠN CÓ THỂ SỐNG SÓT ĐƯỢC 
BAO LÂU?
Trên tàu của bạn days

days

hours/days

hours

Trong liferaft của 
bạn

Trong bộ đồ cứu 
thương

Trong áo phao/PFD

Trong quần áo của 
bạn minutes

Phản ánh về điều này sẽ thông 
báo cho các lựa chọn của bạn 
trong trường hợp khẩn cấp.

Biết những gì bạn muốn xảy ra 
như là kết quả của việc đào tạo 
của bạn
 Các thuyền viên sẽ co được kiến 
thức am hiểu, sẵn sàng và có thể 
tự tin và đối phó 1 cách có hiệu 
quả trong các tình huống bất ngờ

Các kỹ thuật và tập trận bao
gồm nhiều tình huống khẩn
cấp
Làm việc theo nhóm
Tin tưởng rằng  các cuộc tập
trận sẽ giúp cải thiện sự an
toàn của bạn và các thuyền
viên
Chia sẻ kinh nghiệm và các câu
chuyện có ý nghĩa để làm nổi
bật niềm tin này
Hãy kiểm kê các tài nguyên
bạn có sẵn

xem xét và thảo luận với thuyền 
viên của bạn các loại tập huấn 
khác nhau và vai trò của họ trong 
trường hợp khẩn cấp
Ghi lại điều này trong nhiệm vụ khẩn 
cấp / danh sách tập hợp

Hãy là một ví dụ tốt, lắng nghe 
cũng như nói chuyện

Giải thích, đi bộ qua, hướng dẫn và 

sửa

Nhận được thông tin chi tiết và phản 

hồi từ thuyền viên,

Thừa nhận hiệu suất tốt, khen ngợi và 

phê phán những sai lầm 

Thảo luận và thảo luận các kịch bản 

thay thế cho thực tiễn tiếp theo

Đăng nhập thực hành



6

1. Thuyền cứu hộ

2. thiết bị phun thủy tĩnh

3. bộ đồ ngâm

4. Áo phao (PFD và Keyhole)

5. EPIRB

6. Pháo sáng

7. Khóa ống dầu

8. Phao cứu thương và dây ném

9. Hộp cứu thương,

10. Bình cứu hỏa

11.

12.

13.

14.

15. 

Lập danh sách tất cả các thiết bị an toàn bạn có trên thuyền và xác định 
vị trí trên bản vẽ tàuVỊ TRÍ THIẾT BỊ 

KHẨN CẤP

Lập danh sách tất cả các thiết bị an toàn 
bạn có trên thuyền và xác định vị trí trên 
bản vẽ tàu
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Rơi xuống biển Ngọn lửa Lũ lụt hoặc Thiệt hại Bỏ tàu Gọi giúp đỡ

Chức vụ / Tên Nhiệm vụ Nhiệm vụ Nhiệm vụ Nhiệm vụ Nhiệm vụ

DANH SÁCH NHIỆM VỤ KHẨN CẤP	 (Muster	List)

 THUYỀN TRƯỞNG PHẢI GIAO NHIỆM VỤ CHO TẤT CẢ THUYỀN VIÊN VÀ GỬI THÔNG BÁO NÀY TRONG MỘT KHU VỰC CÓ THỂ NHÌN THẤY 

Tên tàu                                                                                                                                              Ngày
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• NGAY ném phao cứu thương, áo
phao hoặc đồ vật có màu nổi bật
hoặc điểm đánh dấu càng gần nạn
nhân càng tốt. (đảm bảo bạn biết nơi
này nằm ở đâu)

• Trỏ và luôn nhìn vào nạn nhân mọi
lúc

• Thông báo với nhà lái những gì đã
xảy ra (phía bên của tàu mà thuyền
viên rơi xuống) và tiếp tục chỉ đạo
trực tiếp các nhà điều hành tàu cho
thành viên thuyền viên quá tải
thuyền viên

• Đánh dấu người rơi xuống biển trợ
giúp điều hướng như máy vẽ, biểu
đồ điện tử, GPS

• Cẩn thận điều động tàu để đón
thuyền viên lên

• Có một phương tiện để đưa thuyền
viên lên tàu như một cái lều, thang
hoặc lốp xe.

• Nếu có thể, có một thuyền viên
khác đeo một bộ đồ thấm ngực
hoặc áo phao cứu hộ và đính kèm
một dây an toàn để giúp lấy

• Nếu người rơi xuống biển không tìm
thấy ngay lập tức, thông báo cho
cảnh sát biển và các tàu khác ở vùng
lân cận

Người qua lại / Thủ tục truy xuất

Bạn chỉ có thể có vài phút để cứu ai đó khỏi bị ngâm nước lạnh. Biết 
được thủ tục của người đàn ông ở trên tàu của bạn

TIẾNG KÊU BÁO BÁO THỨC

Nó đã xảy ra quá nhanh ... Tôi đã ở trong 
nước khoảng một tiếng rưỡi và sau một 
thời gian ngón tay của bạn không hoạt 
động được và bạn cố gắng giữ nguyên tư 
thế bào thai bằng đầu gối và cánh tay của 
bạn xuống.

Tôi đã có một chiếc áo phao cứu hộ bên dưới 
chiếc thiết bị mưa của tôi, gọi là Stormy Seas, 
một biển nổ, và nó đã cũ đến mức tôi chỉ 
thổi bay hơi lên một chút để chắc chắn nó sẽ 
không bật

Đó là thực tế là tôi mặc một chiếc PFD mà tôi 
đang ở đây hôm nay. Không có câu hỏi trong 
tâm trí của tôi. Bạn phải có thứ gì đó trôi nổi 
và bạn có thể làm việc trong đó để người đó 
mặc nó luôn. Tôi nghĩ đó là cách

Lloyd Webb,  Ngư dân quan sát, 
Người sống sót, fV Pacific charmer
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Nếu sử dụng bình chữa lửa:
P – pull kéo cái ghim
A – aim ục tiêu thấp ở đáy của hỏa hoạn 
S – squeeze bóp tay cầm
S – sweep quét từ bên này sang bên kia

Find Tìm lửa và đánh giá kích thước 
Inform Thông báo
• Báo thức, thông báo cho tất cả thuyền

viên

• Tiến hành các bước chữa cháy khẩn cấp

• Gọi giúp đỡ

• Đếm người trên tàu

Restrict Hạn chế lửa
• Tắt không khí cung cấp cho lửa

• Đóng, lỗ thông hơi, lỗ khoan, nở, cửa ra
vào, cửa sổ và các lỗ khác

• Đóng các hệ thống điện cung cấp
không gian bị ảnh hưởng.

• Nếu hỏa hoạn ở trong phòng máy, tắt
nguồn cung cấp nhiên liệu và lỗ thông
hơi

• Di chuyển tàu ngược lại với chiều gió
để giảm thiểu tác động của gió trên
lửa

• Không kích hoạt hệ thống cố định
(CO2) trước khi đảm bảo mọi người
đã được

• Sử dụng bình chữa lửa thích hợp cho
loại hỏa hoạn.
Chữa cháy phải được thực hiện càng
sớm càng tốt.

Chỉ định ai đó để theo dõi khả năng
đánh lửa lại lửa.

Chiến đấu với lửa

Chi tiết tàu

aLErt Cảnh báo
EVacuatE Di tản
EXtInguISh dập tắt

Nếu nước được sử dụng để dập 
tắt đám cháy hãy đảm bảo bạn 
có các thủ tục tại chỗ để ngăn 
ngừa các vấn đề ổn định.

Nếu không thể kiểm soát lửa, 
chuẩn bị để bỏ tàu.

•

Extinguish Dập tắt

•
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Đánh giá thiệt hại
• Xác định bơm có thể

theo kịp hay không?

• Cảnh báo thuyền viên và
xem thu  họ đang chuẩn
bị để hỗ trợ hoặc bỏ tàu
nếu cần thiết.

• Báo cảnh sát bờ biển về
tình hình

• Xác định xem liệu có an
toàn khi vào khoang ngập
nước hay không và kiểm
soát thiệt hại.

• Theo dõi nguồn lũ lụt

Kiểm soát Lũ lụt

• Xác định tất cả các nguồn
ngập lụt

• Nếu có thể, cách ly lũ lụt
bằng cách đóng cửa kín và
nắp

• Giải phóng máy móc có
thể làm việc trong bị ngập
lụt là nguy hiểm

• Mứt vật liệu vào các vi
phạm để làm chậm dòng
chảy của nước (Nệm có thể
làm việc cho các lỗ lớn hơn).

Quấn vải hoặc vật liệu 
khác xung quanh nêm và 
phích cắm cho một phù 
hợp chặt chẽ.

Vệ đinh hoặc phích cắm 
có viền viền hoặc đinh

• Đặt một tấm vải bạt vào
thân tàu bên ngoài và bảo
đảm an toàn cho hành vi vi
phạm.

• Sử dụng máy bơm để loại
bỏ nước càng nhiều càng
tốt

• Bảo vệ bờ biển thường
xuyên cập nhật

• Đóng gần các lỗ hổng nước,
chẳng hạn như cống rãnh
và xả nước xả nước xuống
thuyền nếu nó chìm xuống
dưới mức của chúng.

• Đảm bảo các bản vá được
an toàn trước khi cố gắng
để được tiến hành.

• Duy trì xem tại nguồn lũ lụt

Kiểm soát 
thiệt hại tàu

Không có xưởng đóng tàu trên biển

Sau một số bước cơ bản và có một bộ 
kiểm soát thiệt hại liên tục đặt bạn ở 
một vị trí tốt hơn để đối phó với tình 
huống khẩn cấp lũ lụt.

Bảng mức lũ lụt (gallon / phút)
khoảng cách 
dưới đường 
nước  

Diameter of Opening in Hull (inches)

1 inch 1.5 inch 2 inch 2.5 inch 3 inch 3.5 inch 4 inch 6 inch

1 foot 20 44 79 123 177 241 314 707

2 feet 28 62 111 174 250 340 444 1000

3 feet 34 77 136 213 306 417 544 1224

4 feet 39 88 157 245 353 481 628 1414

5 feet 44 99 176 274 395 538 702 1581

6 48 108 192 301 433 589 770 1731

7 52 117 208 325 468 636 831 1870

8 56 125 222 347 500 680 889 1999

9 59 133 236 368 530 722 942 2121

10 62 140 248 388 559 761 993 2235

        Bạn có năng lực bơm bạn cần.? Tìm hiểu trước khi bạn có trường hợp khẩn cấp

•
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Bộ Điều Khiển 
Hư Hỏng Tàu

Hầu hết các tàu thuyền đều có dụng 
cụ và vật liệu trên thuyền để kiểm 
soát thiệt hại. Lắp ráp các mục này ở 
một vị trí thông thường nơi chúng 
có thể dễ dàng tiếp cận, vận chuyển 
và hoàn thiện.

Thuyền viên nên kiên định với vị trí, 
nội dung và việc sử dụng bộ dụng 
cụ và nhắc nhở không sử dụng nội 
dung cho các dự án không khẩn cấp

CÁC MỤC ĐÍCH ĐỀ XUẤT KIỂM TRA H D TRỢ:
DỤNG CỤ: SUGGeSteD USe:
Lưỡi cưa ống cắt, kim loại, ống, và gỗ

AdjuMỏ lết điều chỉnh

Ốc vít đa vít bằng thép không gỉ

5/16” Nut driver thắt chặt ống kẹp

Vice Grips

ống cờ lê

Channel lock wrench

rìat tạo hình gỗ, cắt nêm, đinh lái xe

đèn pha ánh sáng rảnh tay

Utility knife

CẮM VÀ VÁ:
Xe đạp bên trong ống bọc ống phân chia

Vật liệu đệm mềml vữa lót / bao bọc

Oakum làm đầy vết nứt

lót đệm Nộp các vết nứt / loại bỏ dầu ra khỏi khu vực

4 (+/-) Phích cắm bằng côn cắm ống / ống / thru-hulls

nêm gỗ đảm bảo các vết nứt / cấy

Ván ép vá vá

PHẦN CỨNG VÀ CUNG CẤP:
Bao nhựa bảo vệ bao bì & đường ống lỏng lẻo 

đinh tán gỗ có thể được điều khiển bằng búa

8x Vòi hẹp các kích cỡ khác nhau bảo vệ các bản vá trên đường ống

găng tay

băng duct tape

Băng hàn cao su đóng gói đường ống / ống / điện splices

2x Epoxy putty

Quanh co

Tie wire/haywire

Giữ một tấm vải bạt lớn trên boong để che khu vực bị hư hỏng lớn

bộ của chúng tôi được đặt:
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Ngăn Ngừa và Bảo Quản

QUAN TRỌNG! 
• Nước làm mát cơ thể của bạn 3 lần nhanh hơn không khí để tránh

đio và trong nước trừ khi hoàn toàn cần thiết.

• Thực hành donning để biết làm thế nào để đúng con dấu của bạn phù hợp để
giữ nước ra.

• Nước bên trong phù hợp với ngâm không nóng lên - rò rỉ ít nhất là 2 ly
nước sẽ làm giảm cách nhiệt 30%.

Cuộc sống của bạn có thể tùy thuộc 
vào khả năng của bạn nhanh chóng 
don một phù hợp với ngâm. Đều đặn 
cuộc tập trận sẽ cải thiện thời gian của 
bạn và quen thuộc với vụ kiện của 
bạn. Donning thực hành (bao gồm cả 
nhận được trong nước) cũng sẽ xác 
định bất
kỳ vấn đề nào với

Việc khoan và rèn luyện đều đặn nên 
diễn ra trước khi rời bến tàu, do đó bất 
kỳ lỗi nào đã được xác định có thể 
được sửa chữa.

Đây là những hướng dẫn chung. 
Không phải tất cả các thiết bị ngâm 
đều giống nhau. Cẩn thận đọc và làm 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất cho 
phù hợp của bạn.
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diagrams courtesy of amSEa.

1
Remove footwear,
climb into suit. Use
pull tabs at back 
of boot to assist 
donning. Pull on suit
as coveralls. Use pull
tabs above each
wrist to assist wrist
seal over hand.

1
Remove footwear,
climb into suit. Use
pull tabs at back 
of boot to assist 
donning. Pull on suit
as coveralls. Use pull
tabs above each
wrist to assist wrist
seal over hand.

Bước 3

Bước 2

Phù hợp mặt nạ

Bước 2
Kéo lên để chuyển sang đầy đủ dóng  
dây kéo. 

Bước 3
Bảo vệ nắp trên miệng của bạn.

Bước 4
Phồng lên bàng quang chỉ 
khi bạn đang ở trong nước

Để có thể đóng dấu phù hợp và giữ nước, bạn phải đóng dấuI mũ 
trùm trên khuôn mặt của bạn. Mặc quần áo thêm nếu bạn có nó. 
Hoodies có thể làm cho nó khó khăn để đúng con dấu mũ 
trùm.

Nếu bạn cần để giày hoặc giầy của mình vào (nếu bộ đồ khôngI 
di kèm với một tính năng khởi động), đặt túi nhựa qua chúng làm 
cho nó dễ dàng hơn để có được phù hợp với.

2
Hood on, tip 
head, pull up 
zipper by toggle

3
Don gloves from 
arm pockets - secure
each at wrist.

4
Inflate head support
by depressing 
inflation tube cap
and blowing into
mouthpiece.

Bước 1

Bước 4

Bước 1
Phong cách phù hợp này được mặc tốt nhất 
trong khi ngồi vì tàu chuyển động hoặc danh 
sách có thể làm cho nó khó khăn để đứng.

Trong khi ngồi, hãy làm việc chân của bạn 
vào bộ com-lê. Đặt cánh tay yếu của bạn 
vào tay áo của phù hợp, sau đó đạt và kéo 
mui xe trên đầu bạn bằng bàn tay tự do của 
bạn. Sau đó
dặt cánh tay mạnh mẽ vào tay áo của bộ ao     
cứu sinh
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Bước 1

Bước 5 Bước 6 Bước 7

Bước 2

Bước 4

Bước 3

Cổ phù hợp

Bước 1
Xóa giày và thêm nhiều lớp quần áo 
càng tốt. Bước vào phù hợp với một 
chân tại một 
thời điểm và kéo phù hợp lên càng 
nhiều càng tốt.

Bước 2
Giữ các ngón tay lại với nhau, chèn một 
cánh tay một lần qua vòng đeo tay.

Bước 3
Tiếp cận tới vai và kéo cổ lên trên 
đầu.

Bước 4
Tổ chức dây kéo với
nhau ở một đầu, kéo dây buộc trên ngực 
để đóng dây kéo. Hãy chắc chắn rằng dây 
kéo đã được đóng lại hoàn toàn.

Bước 5
Giải phóng không khí dư thừa thông 
qua con dấu cổ.

Bước 6
Kéo nắp trên. Đeo găng tay. Nhập nước.

Bước 7
Phun không khí trong bàng quang. 
Tether mình cho người khác, sử dụng 
còi để thu hút sự chú ý.

Xóa giày và thêm nhiều lớp quần áo càng tốt . Bước vào phù hợp với 
một chân tại một thời điểm và kéo phù hợp với càng nhiều càng tốt . 

•
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Các chế phẩm cần bao gồm những điều sau đây tùy 
thuộc vào thời gian và hoàn cảnh:

• Thiết lập liên lạc vô tuyến với Coast Guard.
Đừng để niềm tự hào hoặc hoảng sợ khiến bạn trì hoãn gọi khẩn cấp

• Nghe báo thức và cảnh báo cho phi hành đoàn đến các trạm khẩn cấp
của họ, chuẩn bị thiết bị sinh tồn và bắt đầu nhiệm vụ sống còn được
giao.

• Don quần áo ấm và phù hợp với ngâm. Hoodies có thể can thiệp vào
con dấu mui xe.

• Biết cách đặt bộ đồ ngâm hoặc PFD trước khi bạn cần. Nếu bạn phải
tìm hiểu điều này trong khi ở nước lạnh, có thể là quá trễ.

• Chuẩn bị để phóng liferaft.

Bỏ tàu

Lệnh từ bỏ tàu chỉ được cấp bởi 
thuyền trưởng.
Lệnh này được đưa ra khi tất cả các nỗ 
lực để cứu các tàu đã được cạn kiệt và 
cuộc sống của người dân trên tàu đang 
nguy cấp

Điều này có nghĩa là phao cứu sinh 
hoặc phù hợp với ngâm đã trở thành 
nơi ẩn náu tốt nhất.

Chừng nào tàu vẫn tiếp tục nổi, và có 
một khu vực tương đối an toàn cho 
những người trên tàu, bao gồm cả một 
con đường thoát hiểm cho bè, tàu vẫn 
là cơ hội tốt nhất để bạn sống sót

Bạn sẽ không nhận được hút xuống với 
tàu khi nó chìm. Đây là một huyền thoại

Bạn có biết tất cả các tuyến 
đường thoát hiểm của bạn trong 
trường hợp khẩn cấp?

Admin
Typewritten Text

Admin
Typewritten Text
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Bước 1 
Biết nơi cất giàn là gì, hãy nhớ rằng nơi cất giữ nẹp trinh sát có thể không phải 
là nơi tốt nhất để khởi động. Hãy tìm một khu vực mà các liferaft có thể dễ 
dàng truy cập và không bị rối trong rigging.

Bước 2
Nếu bạn di chuyển bè để boong để khởi chạy, hãy chắc chắn rằng bạn 
thoát khỏi và bảo đảm dòng tàu vẽ cho tàu.

Bước 3 
Hãy thử và khởi chạy ở phía bên kia của chiếc tàu (yên tĩnh hơn, có gió bảo vệ).

Bước 4
Sau khi khởi động kéo dây chuyền vẽ tranh cho đến khi bè trút lên (có thể có 
khoảng 100 feet của họa sĩ vẽ tranh).

Bước 5
Đợi cho cái bè tràn đầy với cái vòm dựng đứng trước khi lên máy bay. Đi máy 
bay quá sớm có thể cản trở lạm phát. Nếu bạn phải cắt dây chuyền vẽ tranh vì 
bất cứ lý do nào, có một con dao an toàn được cất giữ gần lối vào bè.

Bước 6
Kích hoạt EPIRB và buộc nó bên ngoài bè.

Bước 7
Tài khoản cho tất cả những người trên tàu.

Ra mắt một Liferaft

Chi tiết tàu



17

Gọi giúp đỡ distress Broadcast

1. GỬI THÔNG BÁO DSC
Đảm bảo phát thanh được bật. Kích hoạt “ Nút báo động đỏ"

2. GỬI CUỘC GỌI KHẮC NGHIỆT TRÊN VHF / DSC CH16

,  

,  

,

GỌI BA LẦN: MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Nói " Đây là... tên tàu 

Tên tàu

Tên tàu

VỊ TRÍ 

TÌNH TRẠNG CỦA TÀU 

SỐ NGƯỜI TRÊN TÀU

Nghe lắng nghe. Nếu không có ai trả lời lặp lại

3.  HOẠT ĐỘNG EPIRB THEO HƯỚNG CHI ĐƯỢC IN

4. Lấy EPIRB cùng với bạn và buộc vào bên ngoài của tàu cứu
hộ với ăng-ten hướng lên trên

Mỗi thành viên phi hành đoàn 

nên biết cách gọi giúp đỡ

Các phương pháp có thể  bao gồm:

• VHF	Radio
• Cell	Phone
• Flares
• EPIRBs
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Nhật ký định hướng an toàn và đào tạo

Bây giờ bạn đã thiết kế chương trình tàu cụ thể của bạn, hãy chắc chắn bạn đăng nhập nó

Ghi ngày tháng, liệt kê tên của thuyền viên tham gia và kiểm tra việc đào tạo đã hoàn thành

Ngày Tiến hành Danh sách thuyền viên Cuộc họp an
 toàn 

 Người khoan Khoan chữa 
cháy

Lũ lụt hoặc 
Thiệt hại 

Bỏ tàu Gọi để được 
giúp đỡ
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