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Snorkelling and diving signals – When snorkelling or diving it is vital to know which signals to use, including:

Are you ok?

您没事吧？

您沒事吧？

Est-ce que ça va ?

Alles OK?

Stai bene?

大丈夫ですか？
¿Está bien?

Är du OK?

Bạn có bình an hay không?
Ты в порядке?
괜찮습니까? 

क्या आप ठीक हैं? 
Keadaan awak baik?

Tudo bem?

I am ok

我没事

我沒事

Je vais bien

Alles OK

Sto bene

私は大丈夫です
Estoy bien

Jag är OK

Tôi bình an
Я в порядке
괜찮습니다 

मैं ठीक हूँ
Saya baik

Estou bem

I am ok but I need help

我没事，但需要帮助

我沒事，但需要幫助

Je vais bien, mais j’ai besoin d’aide

OK, brauche aber Hilfe

Sto bene ma ho bisogno di aiuto

私は大丈夫ですが助けが必要です
Estoy bien pero necesito ayuda

Jag är OK men jag behöver hjälp

Tôi bình an nhưng cần được giúp đỡ
Я в порядке, но мне нужна помощь
괜찮지만 도움이 필요합니다 

मैं ठीक हूँ लेककन मझे सहया्तया चयाहहए
Saya baik tetapi saya perlukan 
pertolongan

Estou bem, mas eu preciso de ajuda

Distress needing help 

遇险需要帮助

遇險需要幫助

Détresse nécessitant de l’aide

Notfall, brauche Hilfe

Sto male e ho bisogno di aiuto

苦しいので助けが必要です
En peligro, necesito ayuda

Nödläge och behöver hjälp

Lâm nạn cần được giúp đỡ
Тревога, мне нужна помощь 
도움이 필요한 위험 상황 

मैं परेशयानी में हूँ और सहया्तया की ज़रूरत है
Saya kesulitan dan saya perlukan 
pertolongan

Em perigo precisando de ajuda
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Flotation device options – To make sure you are safe in the water, please:

Wear a snorkel vest

穿上浮潜马甲

穿上浮潛背心

Porter un gilet de plongée avec tuba

Tragen Sie eine Schnorchelweste 

indossare un giubbotto per lo 
snorkelling

スノーケルベストを着用する
Utilice un chaleco de buceo en 
superficie

Ha på dig en snorklingsväst

Mặc áo lặn sử dụng ống thở
Ныряйте с жилетом безопасности 
스노클링 조끼 착용 

एक स्नॉक्क ल वेस्ट पहनें
Pakailah ves snorkel

Use um colete de snorkel

Use a noodle or a life ring

使用浮条或救生圈

使用浮條或救生圈

Utiliser un flotteur ou une bouée de 
sauvetage

Benutzen Sie eine Schwimmnudel oder 
einen Rettungsring

Usare un tubo galleggiante o salvagente

浮き棒または浮き輪を使用する
Utilice un tubo de flotación o salvavidas

Använda en flytorm eller livring

Sử dụng dây hay phao cứu hộ 
Воспользуйтесь спасательным кругом 
или брусом
누들이나 구명 부환 사용 

एक नूडल ्या लयाइफ़ ररंग कया उप्ोग करें
Gunakan batang apung atau gelang 
apung

Use um macarrão ou uma boia de 
salvamento

Snorkel with a buddy

与友伴一起浮潜

與友伴一起浮潛

Faire de la plongée avec tuba avec un ami

Schnorcheln Sie zusammen mit einem 
Partner 

fare snorkelling con un amico

バディと一緒にスノーケリングする
Bucee con un compañero

Snorkla med en partner

Lặn sử dụng ống thở với người lặn đồng 
hành
Ныряйте с напарником
친구와 함께 스노클링 

ककसी सयाथी के सयाथ स्नॉक्क ल करें
Bersnorkel dengan teman

Faça snorkel com um parceiro

Join a guided tour

参加由导师带领的浮潜团

參加由指導員帶領的浮潛團

Vous joindre à un tour organisé

Schließen Sie sich einer geführten 
Tour an

unirvi a un tour guidato

ガイド付きツアーに参加する
Realice un paseo con guía

Delta i en guidad tur

Tham gia chuyến tham quan có người 
hướng dẫn
Присоединитесь к группе под 
руководством инструктора
가이드 투어에 참여 

एक हनर्देहशत ्ूटर में शयाहमल हों
Sertai lawatan berpandu

Junte-se a uma visita guiada
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Declaração médica para estância de 
mergulho

Informações de segurança para 
mergulhadores certificados

Para ser preenchido e assinado pelo mergulhador de resort 
O preenchimento deste formulário é exigido por lei antes que uma pessoa mergulhar na estância.
Detalhes pessoais

Apelido Nomes próprios
Endereço 

Telefone Data de nascimento Sexo: Masculino        Feminino 

Você já sofreu, ou sofre agora de qualquer um dos seguintes: Sim Não
Asma ou chiado

Distúrbio cerebral, da medula espinal ou nervoso

Cirurgia torácica

Bronquite crônica ou queixa persistente no peito

Condições de sinusite crônica

Entrou em colapso pulmonar (pneumotórax)

Diabetes mellitus (diabetes de açúcar)

Cirurgia de ouvido

Epilepsia

Desmaios, convulsões ou desfalecimentos

Doença do coração de qualquer tipo

Problemas de ouvido recorrentes ao voar

Tuberculose ou outra doença pulmonar de longo prazo

Você está atualmente sofrendo de:
Falta de ar

Descarga de ouvido crônica ou infecção

Pressão arterial elevada

Outra doença ou operação no último mês

Tímpano perfurado

Você está tomando qualquer medicamento ou droga (excluindo os contraceptivos orais)?

Você ingeriu álcool durante as oito horas antes do mergulho?

Você está grávida?

Você entende que a ocultação de qualquer condição incompatível com mergulho 
seguro pode colocar a sua vida ou saúde em risco?

Assinatura Data

Testemunha Data

Os mergulhadores certificados são obrigados a mergulhar com segurança e responsabilidade e 
respeitar as instruções fornecidas durante um briefing sobre o mergulho.
Como mergulhador, você tem a responsabilidade de estar medicamente e fisicamente apto para 
mergulhar. Você deve informar o supervisor de mergulho se você está sofrendo de alguma doença 
ou lesão ou tomando medicação prescrita.
Por favor, leia esta informação e fale com o seu supervisor ou guia de mergulho sobre quaisquer 
preocupações antes de se comprometer a um mergulho.

Mergulhadores certificados devem:

• seguir as instruções do seu supervisor ou guia de mergulho
•  pedir ao seu supervisor de mergulho o plano de mergulho e informações sobre as condições

do local e perigos
• mergulhar sempre com um parceiro ou um guia e ficar juntos
• monitorar regularmente os seus níveis de ar e os níveis de ar de seu parceiro de mergulho
•  estar ciente dos limites do local do mergulho e só mergulhar até a profundidade em que está

treinado.

Por favor, certifique-se de:

• saber onde está estacionado o vigia
•  tomar boa nota de procedimentos de emergência, tais como o recall subaquático, aflição,

procedimentos de emergência e perda do parceiro
•  saber como usar dispositivos de sinalização, como uma salsicha de segurança inflável e saber

onde eles podem ser encontrados
• poder ver seu parceiro em todos os momentos e verificar se ele está ok
•  estar familiarizado com todos os equipamentos de mergulho que você estará levando no mergulho
• completar uma parada de segurança no final de seu mergulho.

Considere o seguinte antes e durante o mergulho:

• as correntes oceânicas sob a água
• a profundidade da água
• a visibilidade debaixo de água
• o terreno subaquático e a vida marinha na área
• a entrada e saída seguras da água.

Os mergulhadores devem estar cientes dos seguintes riscos:

• ficar sem ar
• doença de descompressão por mergulho repetitivo
•  narcose de nitrogênio quando mergulhar em profundidade e a necessidade de mover para

água mais rasa se isto ocorrer
• exposição ao voo ou altitude após o mergulho.

Esperamos que você desfrute mergulhar nas belas águas de Queensland. Por favor, fale com seu 
instrutor ou supervisor de mergulho se você tem quaisquer perguntas.

Portuguese
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Informações de segurança para 
snorkelers

Declaração médica para estância de 
mergulho

Eu (imprima o nome)

Declaro ter sido informado de que snorkelling pode ser uma atividade física extenuante e pode 
aumentar os riscos de saúde e segurança para mim se eu estiver sofrendo de:

•  qualquer condição médica que pode ser agravada por esforço físico (por exemplo, doença
cardíaca, asma e algumas queixas pulmonares)

•  qualquer condição médica que pode resultar na perda de consciência (por exemplo, algumas
formas de epilepsia e algumas condições diabéticas)

•  asma que pode ser provocada por neblina de água fria ou de água salgada.

Eu fui aconselhado a informar o vigia, supervisor ou guia de mergulho se eu tiver quaisquer 
preocupações sobre uma condição médica.

Eu fui informado de que o mergulho pode ser uma atividade física extenuante, mesmo em águas 
calmas e que as pessoas mais velhas estão em um risco aumentado de morte e lesões devido a 
uma maior incidência de condições médicas agravadas por esforço físico, como doença cardíaca e 
acidente vascular cerebral.

Assinatura Data

Assinatura dos pais ou  
responsáveis para menores Data

Declaração médica para mergulhoO ambiente subaquático é emocionante e bonito, mas pode ser perigoso se você ignorar as 
instruções do seu supervisor ou instrutor de snorkelling.
Por favor, leia cuidadosamente as seguintes informações e fale com o seu instrutor sobre 
quaisquer preocupações antes de entrar na água.
•  Se você não sabe nadar ou não tenha mergulhado antes, informe o seu supervisor de

snorkelling.
•  Snorkelling pode ser uma atividade física extenuante, mesmo em águas calmas. Existem

sérios riscos associados a algumas condições médicas, especialmente condições cardíacas.
•  Se você tiver preocupações médicas, por favor fale com o supervisor de snorkelling.
•  Pessoas idosas podem ter um maior risco de lesão devido a condições médicas, quer

diagnosticadas ou não.

As seguintes dicas podem ajudar:

•  Use um dispositivo de flutuação para reduzir a quantidade de esforço físico necessário na
água.

•  Faça snorkel com um parceiro ou participe de uma excursão guiada para que você possa obter
ajuda em caso de aflição.

•  Fique perto de pessoal de supervisão ou outro suporte.
• Saiba como se comunicar com o vigia com sinais manuais e não demore, se precisar de ajuda.
•  Faça snorkel dentro de sua capacidade.
•  Sempre escute e siga as instruções dos supervisores de snorkelling, instrutores e vigias.

Snorkelers experientes também correm risco

•  Se você tomar respirações profundas repetidas antes de mergulhar e tentar ficar debaixo de
água durante o máximo de tempo possível, é o chamado ‘mergulho’ de retenção da respiração
e pode levar a inconsciência, lesões graves ou morte.

•  Se você planeja mergulhar com retenção da respiração, você deve informar agora o supervisor
de mergulho.

Pessoas com uma condição médica e as pessoas mais velhas que pretendam fazer snorkel devem:

•  fazer snorkel em uma área rigorosamente supervisionada para o vigia ou supervisor de
mergulho melhor observar quaisquer problemas

•  usar um dispositivo de flutuação para apoio
•  fazer snorkel com um parceiro.
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