اط ٹین کے سة هالصهیي کو تشاتشی حاطل ہے ،چاہے وٍ هشد ہو یا عوست اوس اى سة کی ہذایات پش
عول کشًا الصهی ہے-
پول هیں عام لثاط پہٌٌے کی اجاصت ًہیں ہے -طشف تیشاکی کے لیے هوصوں لثاط پہٌیے جیسے کہ
تکٌی ،تشکیٌی یا دیگش سوئوٌگ کے کپڑے-
هشدوں اوس عو ستوں کے کپڑے تثذیل کشًے کے کوشے ،ٹایلیٹ اوس ًہاًے کے کوشے علیحذٍ ہیں-
تشاۓ هہشتاًی اط کا خیال کشیں-
سوئوٌگ پول هیں داخل ہوًے اوس تیشًے سے پہلے ًہاًے کی جیل/طاتي کی هذد سے اچھی طشح سے
ًہاًا الصهی ہے-
حظوں هیں داخل ہوًے کی اجاصت ہے جو غیش تیشاکوں کے لیے
غیش تیشاکوں کو طشف پول کے اى ّ
هخظوص کیے گیے ہیں اوس جہاں پاًی کی گہشائی طشف کوش تک ہے-
اسد گشد کے لوگوں کو پاًی کے اًذس یا پاًی کے ًیچے دھکیلٌا یا پکڑًا سختی سے هٌع ہے-
پول هیں چھالًگ اوس غوطہ لگاًے کی اجاصت طشف اط طوست هیں ہے جة پاًی گہشا ہو اوس آط
پاط صیادٍ تیشاک ًہ ہوں-
ہش ایک کا احتشام کشًا الصهی ہے ،خاص طوس پش تچوں اوس تضسگوں کا-
وٍ تچے جو تیش ًہیں سکتے ،پول کے اًذس اوس آط پاط ہویشہ هخظوص تیشاکی آالت کا استعوال
کشیں جٌکی هذد سے وٍ پاًی کی سطح سے اوپش سٍ سکیں -اى تچوں کی ًگہثاًی کے لیے ہش وقت
ایسے رهہذاس افشاد یا والذیي کا هوجود ہوًا ضشوسی ہے جٌکو تیشًا آتا ہو-
خواتیي کے خالف کسی قسن کا تھی غیشاخالقی طشصعول یا ًاهٌاسة سویہ ہش گض تشداشت ًہیں کیا
جائیگا -آواصیں کسٌا ،اشاسے کشًاً ،اهہزب تات چیت یا چھوًا سختی سے هٌع ہے -عوستوں کا احتشم
الصهی ہے ،چاہے اًہوں ًے جیسا تھی لثاط پہٌا ہو-
سوئوٌگ پول اوس اسکے گشد وًواح هیں هوجود کسی تھی شخض کی اسکی اجاصت کے تغیش تظاویش
اتاسًے یا فلن تٌاًے کی تالکل اجاصت ًہیں ہے-

