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För att hjälpa er att vara supertydliga med vem som
har ansvaret för barnet har vi tagit fram detta
armband. ”Jag badvaktar_______” där man kan
skriva barnets namn.
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Om du så mycket som ska gå på toaletten eller titta
på din telefon får du lämna över bandet till någon
annan vuxen som då har fullt fokus på barnet.
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Säkrare Vatten betyder att du som förälder
måste ha koll på vad det finns för vatten i
närheten av barnet. Finns det pooler, finns
det någon å eller damm? Skydda pooler med
bärande pooltäcke.

Säkrare Respons betyder att du behöver veta
hur du ska agera om olyckan trots allt varit
framme. Gå hjärtlungräddningsutbildning!
Påbörja inblåsningar på barnet redan i vattnet
om du hittar barnet i vattnet.

Säkrare Barn betyder att barnet går i
simskola för att lära barnet
vattensäkerhetsfärdigheter. Och du
övervakar ALLTID ditt barn i och vid vatten.
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