
SỔ TAY THUYỀN TRƯỞNG
Hướng dẫn nhanh cho những người lái tàu giải trí

TRANSPORTSAFETY.VIC.GOV.AU/MSV



2CHUẨN BỊ HÀNH TRÌNH

Bảo dưỡng tàu, động cơ và 
thiết bị an toàn đúng cách Sạc đầy ắc-quy của quý vị

Kiểm tra dự báo thời tiết biển Thông tin cho người khác về  
ý định hành trình của quý vị

Đảm bảo quý vị có đủ nhiên 
liệu và dự trữ nhiên liệu

Tại Victoria, quý vị cần phải có 
giấy phép hàng hải mới được 
làm thuyền trưởng tàu giải trí 
có động cơ
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DANH SÁCH KIỂM TRA CỦA 
THUYỀN TRƯỞNG
TRƯỚC KHI QUÝ VỊ KHỞI HÀNH

 Lập kế hoạch hành trình của quý vị và cho người khác biết quí vị đi đâu và khi nào sẽ quay về.

 Có kế hoạch khẩn cấp cho trường hợp thời tiết xấu hoặc sự cố hàng hải.

 Lấy quan sát, dự báo thời tiết mới nhất và thông tin về việc vượt qua cồn cát ngầm.

 Ước tính thời gian di chuyển và tính toán xem quý vị sẽ cần bao nhiêu nhiên liệu cộng với 
nhiên liệu dự trữ.

 Kiểm tra để bảo đảm quý vị có mọi thiết bị an toàn phù hợp, trong điều kiện tốt và còn thời 
hạn hiệu lực.

 Kiểm tra bộ dụng cụ, đồ thay thế/sửa chữa và sơ cứu.

 Mang theo thực phẩm và nước.

 Kiểm tra trailer của quý vị - bảo đảm trailer được buộc chặt vào thuyền.

 Kiểm tra để biết các quy tắc đường thủy tại nơi quý vị đang đến: transportsafety.vic.gov.au/
msv/waterways

 Bảo đảm là quý vị có ít nhất hai cách kêu gọi trợ giúp nếu xảy ra điều gì đó không tốt



4GIỮ THUYỀN TRONG ĐIỀU KIỆN TỐT
BẢO DƯỠNG THUYỀN ĐÚNG 
CÁCH

 Kiểm tra ốc và ghim chân vịt
 Kiểm tra xem nước hoặc nhiên liệu có bị rò rỉ 
không.

 Bảo đảm (các) nút tháo nước phù hợp và 
trong điều kiện tốt.

 Bảo đảm đáy thuyền sạch và khô
 Kiểm tra để bảo đảm tàu có tình trạng nổi tốt
 Kiểm tra xem tay lái có bị cứng không
 Kiểm tra đường điện
 Kiểm tra và làm sạch bộ lọc nhiên liệu
 Kiểm tra đường ống hệ thống làm lạnh
 Thay dây kéo của máy nếu bị sờn

ĐẢM BẢO LÀ QUÝ VỊ CÓ ĐỦ 
NHIÊN LIỆU

 Dự trù 1/3 cho chuyến đi, 1/3 cho chuyến về và 
1/3 dự trữ

 Luôn thay nhiên liệu cũ sau thời gian không 
hoạt động. 

 Kiểm tra xem các đường dẫn nhiên liệu, bơm 
nhồi nhiên liệu và các mối nối có bị rạn nứt, rò 
rỉ, v.v không

 Kiểm tra xem bình chứa nhiên liệu có bị nứt 
hoặc ăn mòn không

 Luôn kiểm tra xem có mùi nhiên liệu và thuyền 
thông gió tốt không trước khi khởi động máy.

SẠC ĐẦY ẮC-QUY CỦA QUÝ VỊ
 Cần phải sạc ắc-quy, nhưng đừng bao giờ sạc 
quá mức.

 Các thiết bị đầu cuối, dây cáp và vỏ bọc phải 
được giữ sạch sẽ

 Kiểm tra tất cả các thiết bị điện chạy ắc-quy 
như radio, đồng hồ đo, power tilt, đèn đi biển.

QUÝ VỊ CÓ THỂ TẢI MỘT DANH SÁCH 
KIỂM TRA TRƯỚC CHUYẾN ĐI HỮU ÍCH 
TỪ TRANSPORTSAFETY.VIC.GOV.AU/MSV/

TRIP-PREP
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CÁC LOẠI ÁO PHAO

LOẠI 1
MỨC 100+

LOẠI 1 
MỨC 100+

TỰ NỔI

LOẠI 2
MỨC 50

LOẠI 3
MỨC 50 S

LOẠI THUYỀN VÙNG NƯỚC VEN 
BIỂN VỊNH VÀ CỬA SÔNG VÙNG NƯỚC NỘI 

ĐỊA

Xuồng máy Loại 1 Loại 1 Loại 1, 2 hoặc 3 

Loại 1 Loại 1 Loại 1, 2 hoặc 3 

Tàu siêu tốc cá nhân Loại 1, 2 hoặc 3 Loại 1, 2 hoặc 3 Loại 1, 2 hoặc 3 

Xuồng kayak/ca-nô Loại 1, 2 hoặc 3 Loại 1, 2 hoặc 3 Loại 1, 2 hoặc 3 

Mọi người đều phải mang theo áo phao khi ngồi trên thuyền hoặc được kéo đi.



6ÁO PHAO CỨU MẠNG NGƯỜI
THUYỀN CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ
TÔI CÓ PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ MẶC PFD 
KHÔNG?

Hành động
Nếu quý vị trả lời có:

Thuyền có đang chạy không? Có - đọc tiếp

Tôi có đang ở trong khu vực mở của tàu thuyền không? Có - đọc tiếp

Chiều dài thuyền có từ 12 mét trở xuống không? Có - đọc tiếp

NẾU QUÝ VỊ TRẢ LỜI 'CÓ' BẤT CỨ CÂU NÀO DƯỚI ĐÂY  
HÃY MẶC ÁO PHAO CỦA QUÝ VỊ VÀO

Tôi có con dưới mười tuổi trên thuyền. Có - mặc áo phao vào cho trẻ

Thuyền có chiều dài từ 4,8 m trở xuống Có - mặc áo phao của quý vị vào

Tôi đang lái thuyền một mình hoặc cùng với một người 
không thể giúp tôi* Có - mặc áo phao của quý vị vào

Tôi sắp băng qua một cồn cát ngầm hoặc vào một khu vực 
nguy hiểm* Có - mặc áo phao của quý vị vào

Tôi đang lái thuyền vào ban đêm (1 tiếng sau hoàng hôn và 
1 tiếng trước bình minh) hoặc có tầm nhìn hạn chế*

Có - mặc áo phao của quý vị vào
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Động cơ không hoạt động* Có - mặc áo phao của quý vị vào

Tôi đang lái thuyền trong khu vực mà Cục Khí tượng cảnh 
báo có gió giật, bão hoặc gió mạnh, giông bão nghiêm 
trọng hoặc cảnh báo thời tiết khắc nghiệt*

Có - mặc áo phao của quý vị vào

Tôi đang ở trên thuyền buồm không có tay vịn an toàn, lan 
can cứu hộ, dây nịt an toàn hoặc dây jackline*

Có - mặc áo phao của quý vị vào

*Lưu ý: Những trường hợp này được coi là rủi ro tăng cao. Rủi ro tăng cao không chỉ giới hạn ở 
khả năng đáng kể thuyền có thể bị lật hoặc bị sóng đánh hoặc người trên thuyền có thể rơi xuống 
biển hoặc bị buộc phải xuống nước. Nó cũng xảy ra khi có hạn chế về khả năng lường trước một 
sự kiện như vậy, ví dụ như khi không thể nhìn thấy nguy hiểm.

LÀ THUYỀN TRƯỞNG, QUÝ VỊ PHẢI ĐẢM BẢO 
RẰNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRÊN THUYỀN ĐỀU 

PHẢI MẶC ÁO PHAO.



8THIẾT BỊ AN TOÀN
NHỮNG VẬT DỤNG QUÝ VỊ CẦN PHẢI CÓ  
NẾU QUÝ VỊ ĐANG LÁI XUỒNG CAO TỐC 

trong vùng 
nước ven 
biển cách 
bờ hơn hai 
hải lý:

trong vùng 
nước ven 
biển cách 
bờ dưới hai 
hải lý:

trên vịnh và 
cửa sông:

trong vùng 
nước nội 
địa, bao 
gồm sông, 
hồ và đập:

áo phao cho mỗi người trên tàu/được kéo Loại 1 Loại 1 Loại 1 Loại 1, 2 
hoặc 3

bình chữa cháy được phê duyệt

Đối với tàu thuyền dưới 8 m, một bình chữa cháy công 
suất chỉ định tối thiểu. Đối với tàu thuyền từ 8 đến 12 
m, hai bình chữa cháy (một có công suất chỉ định tối 
thiểu). Đối với tàu thuyền dài hơn 12 m, ba bình chữa 
cháy (một có công suất chỉ định tối thiểu).

đèn pin nổi không thấm nước 1 1 1 1

neo và xích hoặc dây hoặc cả hai 1 1 1

gàu tát nước (nếu không có hệ thống bơm điện 
hoặc thoát đáy thủ công) 1 1 1 1

xô múc có dây buộc (cũng có thể dùng làm gàu tát) 1 1 1 1

hệ thống bơm điện hoặc thoát đáy thủ công (nếu 
tàu thuyền đã có khoang đáy hoặc gầm sàn kín 
không phải những chỗ trống kín gió)

1 1 1 1
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cặp mái chèo với cọc chèo hoặc cặp giầm (nếu 
tàu thuyền dài đến 4,8 m) 1 1 1

đèn báo khói cầm tay màu cam 2 2 2

đèn báo khói cầm tay màu đỏ 2 2 2

phao cứu sinh nếu thuyền dài hơn 8 m nhưng dưới 
12 m 1 1 1 1

phao cứu sinh nếu thuyền dài hơn 12 m 2 2 2 2

xuồng hoặc bè cứu sinh nếu thuyền dài hơn 12 m 1 1

la bàn 1

radio biển 1

súng pháo sáng sao đỏ 1

EPIRB có đăng ký 1

NGƯỜI LÁI PWC PHẢI MẶC ÁO PHAO LOẠI 1, 2 HOẶC 3 VÀ

MANG THEO ĐÈN PIN NỔI KHÔNG THẤM NƯỚC MỌI LÚC.

KHI ĐI XA HƠN 2 HẢI LÝ NGOÀI KHƠI, QUÝ VỊ PHẢI MANG 

THEO MỘT EPIRB.

1



10TÌM HIỂU VỀ ÁO PHAO CỦA QUÝ VỊ
• Áo phao bơm hơi cần được kiểm tra và bảo 

dưỡng định kỳ. Luôn tham khảo hướng dẫn 
của nhà sản xuất, có thể tìm thấy trên trang 
mạng của họ. 

• Việc tự kiểm tra hàng năm được thực hiện bởi 
chủ áo phao.

• Dịch vụ được thực hiện bởi một tổ chức dịch vụ 
chuyên nghiệp được nhà sản xuất áo phao phê 
duyệt.

MẸO NHỎ
• Tìm trên áo phao xem có dấu hiệu hư hỏng nào 

xảy ra trong quá trình bảo quản hoặc sử dụng 
không.

• Kiểm tra bảo đảm xy lanh CO2 trong tình trạng 
tốt và vặn chặt vào vòng 'o'. 

• Chắc chắn rằng ống thổi còn nguyên vẹn và 
van còn hoạt động. 
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THỜI TIẾT HÀNG HẢI
INTERNET
Truy cập bom.gov.au/marine để biết:

• biểu đồ thời tiết mới nhất

• hình ảnh vệ tinh và rada

• cảnh báo và dự báo trong bốn ngày tới

• thông tin thủy triều

• thời gian hoàng hôn và bình minh

• chương trình đầy đủ của tất cả các dịch vụ 
radio và điện thoại.

METEYE
MetEye thể hiện các dự báo chính thức của Cục 
Khí tượng trên một bản đồ tương tác tỉ lệ 6x6 km. 
Có sẵn dự báo về gió, sóng, thời tiết và nhiều thứ 
nữa ba tiếng một lần trong bảy ngày tiếp theo.

MẸO NHỎ
• Gió giật làm tăng tốc độ gió kéo dài chỉ trong 

vài giây. Chúng thường lớn hơn tốc độ gió 
trung bình 30-40%.

• Độ cao sóng tối đa có thể gấp đôi chiều cao 
dự đoán trung bình, đặc biệt là khi gió ngược 
thủy triều và dòng chảy.

• Gió có thể mạnh hơn 40% so với dự báo.



12CÁC DỊCH VỤ RADIO THỜI TIẾT
27MHz Cung cấp dịch vụ thời tiết từ một số trạm bờ biển.

VHF 
Marine 
Radio 
Victoria

• Phát sóng dự báo vùng nước ven biển Victoria trên kênh VHF 67 lúc 06:48 và 
18:48 Giờ Chuẩn Miền Đông.

• Phát cảnh báo thời tiết ban đầu trên VHF Channel 67 ngay khi nhận được.
• Phát sóng cảnh báo thời tiết hiện tại lúc 00:48, 02:48, 04:48, 06:48, 08:48, 10:48, 

12:48, 14:48, 16:48, 18:48, 20:48, 22:48 giờ chuẩn miền đông (EST) trên kênh 
VHF 67 sau phát sóng ban đầu cho đến khi có thông báo hủy bỏ nhận được bằng 
fax từ Cục Khí tượng.

• Phát sóng thông báo hủy bỏ cảnh báo thời tiết ngay khi nhận được và tại lần phát 
sóng dự báo thời tiết biển Victoria tiếp theo. 
Ghi chú: Phát sóng, và hủy phát sóng, cảnh báo thời tiết sẽ được bắt đầu bằng thông báo AN 
TOÀN trên kênh VHF 16.

MF/HF • Cục Khí tượng phát sóng dự báo thời tiết đến miền đông Australia từ Charleville 
trên kênh: 8176 và 12365kHz - tất cả các giờ.

• 4426 và 16546kHz - cả ngày (7:00 sáng - 6:00 chiều)
• 2201, HF 6507kHz - ban đêm (6:00 chiều - 7:00 sáng).
• Thời gian phát sóng theo lịch cho vùng nước ven biển Victoria là: 0130, 0530, 

0930, 1330, 1730 và 2130 EST (cộng thêm một giờ cho EDST).
• Cảnh báo được phát mỗi giờ bắt đầu từ 0000 EST.
• Một số trạm bờ biển phát sóng dự báo thời tiết vào các giờ khác nhau. 
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TIẾP NHIÊN LIỆU
• Không tiếp nhiên liệu khi có người trên tàu.
• Giữ cho đầu vòi nhiên liệu tiếp xúc với đầu 

lọc nhiên liệu của thuyền.
• Biết nơi để thiết bị chữa cháy ở bến du 

thuyền hoặc trạm xăng và cách sử dụng 
chúng.

• Dọn sạch ngay lập tức mọi chỗ nhiên liệu 
bắn ra hoặc bị tràn.

• Nếu có thể, đổ nhiên liệu vào bình ở cách 
xa tàu nơi thoáng khí và không hút thuốc.

• Sau khi tiếp nhiên liệu, thông gió đáy tàu 
bằng cách mở quạt thổi nếu có.

• Không khởi động tàu nếu quý vị có thể ngửi 
thấy mùi nhiên liệu. Hơi nhiên liệu là thuốc nổ!

• Sau khi tiếp nhiên liệu, luôn khởi động tàu 
trước khi cho hành khách lên.

• Để nhiên liệu dự phòng trong thùng có nắp 
đậy kín, an toàn.   



14HOẠT ĐỘNG AN TOÀN
TỐC ĐỘ TỐI ĐA

• 5 hải lý trong bán kính 50 m cách một người đang ở dưới nước hoặc một con tàu, trong 
tất cả các vùng nước của tiểu bang.

• 5 hải lý trong bán kính 100 m cách một con tàu hoặc phao có cắm cờ lặn trong tất cả các 
vùng nước của tiểu bang.

• 5 hải lý trong bán kính 50 m cách một cấu trúc cố định hoặc nổi (bao gồm cầu cảng, 
cầu tàu, đường trượt, bục lặn hoặc đường cho thuyền lên) và mép nước trên vùng 
nước nội địa.

• 5 hải lý trong bán kính 50 m cách cầu cảng, cầu tàu, đường trượt, bục lặn hoặc đường 
cho thuyền lên trừ các làn lướt ván trong vùng nước ven biển, vịnh và cửa sông.

• 5 hải lý trong bán kính 200 m tính từ mép nước trong vùng nước ven biển, vịnh và cửa sông.
Những giới hạn này có thể được thay đổi bởi các quy tắc đường thủy theo lịch trình. 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: transportsafety.vic.gov.au/msv/waterway

KHÔNG UỐNG RƯỢU BIA VÀ LÁI THUYỀN

• Giới hạn nồng độ cồn trong máu 00 áp dụng cho thợ lặn và thuyền trưởng dưới 21 tuổi.
• Giới hạn nồng độ cồn trong máu 0.05 áp dụng cho những người từ 21 tuổi trở lên.

PHẢI LUÔN COI CHỪNG CẨN THẬN  
VÀ LÁI THUYỀN Ở TỐC ĐỘ AN TOÀN.
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TẢI TRỌNG AN TOÀN
Quá tải gây nguy hiểm và làm giảm nghiêm trọng sự ổn định và khả năng đi biển của thuyền. Nó 
làm giảm chiều cao mạn khô và làm cho thuyền của quý vị chống sóng kém hơn và nhiều khả 
năng bị ngập nước. 
Trừ khi được chỉ định bởi nhà sản xuất, số lượng người tối đa một chiếc thuyền giải trí có thể 
chở được nêu ở bên dưới:
Nếu chiều dài của thuyền ngắn hơn 3 m, tối đa 2 người
Nếu chiều dài của thuyền từ 3 m đến dưới 3,5 m, tối đa 3 người
Nếu chiều dài của thuyền từ 3,5 m đến dưới 4,5 m, tối đa 4 người
Nếu chiều dài của thuyền từ 4,5 m đến dưới 5 m, tối đa 5 người
Nếu chiều dài của thuyền từ 5 m đến dưới 5,5 m, tối đa 6 người
Nếu chiều dài của thuyền từ 5,5 m đến dưới 6 m, tối đa 7 người
Không tính trẻ em từ một tuổi trở xuống. 
Trẻ em từ một tuổi cho đến 15 tuổi được tính là 0,5 người lớn

CẢNH BÁO 
Công suất chuyên chở tối đa nêu trong bảng này được xác định cho các tàu thuyền hoạt động trong các điều 
kiện tốt. Bắt buộc phải giảm số lượng người tối đa trong các điều kiện bất lợi hoặc khi ở ngoài biển khơi. Khả 
năng chuyên chở được tính là mỗi người 75 kg, và cộng thêm 15 kg mỗi người cho thiết bị cá nhân.
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TRỌNG TẢI NHẸ VỚI 2 NGƯỜI NƯỚC TRÀN VÀO NẾU BỊ NGHIÊNG 
KHÔNG THỂ CHỐNG LẠI BẤT CỨ CON 

SÓNG NÀO

CÓ THỂ CHỐNG LẠI SÓNG CAO 300 MM THUYỀN CHỞ TỐI ĐA BỐN NGƯỜI 
CÓ THỂ BỊ NƯỚC TRÀN VÀO NẾU 

NGHIÊNG

SỰ ỔN ĐỊNH CỦA THUYỀN 
Việc chở quá tải làm giảm nghiêm trọng sự ổn định của thuyền, làm cho thuyền dễ bị lật.
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NGUY HIỂM KHI ĐI QUA CÁC CỒN CÁT NGẦM
Ở Victoria có nhiều cồn cát ngầm một số nằm ở lối vào:

• Andersons Inlet • Barwon Heads
• Lakes Entrance • Mallacoota
• Marlo  • McLoughlins Beach

PHẢI VÔ CÙNG CẨN TRỌNG
• Tình trạng các cồn cát ngầm thay đổi nhanh chóng 

không lường trước được.
• Không kinh nghiệm hay loại thuyền nào có thể giúp 

vượt qua an toàn các cồn cát ngầm.

HIỂU VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA ĐỊA 
PHƯƠNG
Đánh giá điều kiện thời tiết và lấy thông tin về thủy 
triều

CẢNH GIÁC:
• Nguy hiểm hơn khi vượt qua các cồn cát ngầm vào 

ban đêm.
• Những tàu thuyền tìm cách vượt qua cồn cát ngầm vào, 

hoặc gần, lúc thủy triều xuống thấp dễ bị gặp các điều 
kiện bất lợi.

• Tốt nhất nên vượt qua khi thủy triều lên.

CHUẨN BỊ VƯỢT QUA MỘT CỒN 
CÁT NGẦM:
• Đảm bảo cửa boong tàu, cửa hầm và cửa ra vào 

được cài chặt an toàn.
• Cất gọn mọi đồ nghề lỏng lẻo và mặc áo phao vào.

VƯỢT QUA MỘT CỒN CÁT NGẦM:
• Kiểm tra xem các tàu thuyền khác vượt qua cồn cát 

ngầm ở chỗ nào - dường như đây là chỗ tốt nhất để 
vượt qua.

• Theo dõi hoặc lưu ý:
hướng gió thổi
– canh thời điểm vượt sóng tốt nhất, lưu ý các kiểu sóng
– hướng sẽ đi
– giao thông tại cồn cát ngầm
– các lối đi khác.

transportsafety.vic.gov.au/msv/ocean-bars

ĐÂY LÀ RỦI RO TĂNG CAO, 
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU 

PHẢI MẶC ÁO PHAO



18HỆ THỐNG PHAO 
ĐẶC BIỆT VÙNG NƯỚC 

AN TOÀN
NGUY HIỂM 

ĐƠN LẺ
NGUY HIỂM 

MỚI
PHỤ CHÍNH

HƯỚNG BẮC
Ánh sáng: TRẮNG
nhấp nháy nhanh 

liên tục

CHUYỂN QUA 
HƯỚNG BẮC

HƯỚNG ĐÔNG
Ánh sáng: TRẮNG
3 nhấp nháy nhanh

CHUYỂN QUA 
HƯỚNG ĐÔNG

Ánh sáng: VÀNG

bất cứ nhịp điệu 
nào

(vui lòng xem bản 
đồ địa phương)

Ánh sáng: TRẮNG

đèn nhấp nháy dài 
lúc bật lúc tắt cứ 10 
giây một lần hoặc 

mã morse ‘A’

Ánh sáng: TRẮNG

2 đèn nhấp nháy 
một lúc

Ánh sángTHAY 
ĐỔI VÀNG/XANH 

DƯƠNG.

Một giây, màu xanh 
dương một giây, 
màu vàng xen kẽ 

0,5 giây tắt

MẠN TRÁI
Ánh sáng: ĐỎ

bất cứ nhịp điệu 
nào

VÙNG NGUY 
HIỂM

B

Ð

ÐNTN

ÐBTB

T

N

MẠN PHẢI
Ánh sáng: MÀU 
XANH LÁ CÂY

bất cứ nhịp điệu 
nào

PHÍA TÂY
Ánh sáng: TRẮNG
9 nhấp nháy nhanh

CHUYỂN QUA 
HƯỚNG TÂY

HƯỚNG NAM
Ánh sáng: TRẮNG

6 nhấp nháy nhanh + 1 
nhấp nháy chậm
CHUYỂN QUA 
HƯỚNG NAM
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• Có thể dùng phao, cọc hoặc 

đèn hiệu để đánh dấu.

• Những điểm đánh dấu có 
thể chứa một hoặc nhiều 
đặc tính xác định.

• Khi đánh số, những điểm 
đánh dấu mang số lẻ ở mạn 
phải tàu và những điểm 
đánh dấu mang số chẵn ở 
mạn trái tàu theo hướng 
phao.

• Thuyền trưởng phải luôn 
tham khảo bản đồ.

• Phải luôn coi chừng cẩn 
thận và lái thuyền ở tốc độ 
an toàn.

HƯỚNG ĐI 
CẢNG/CẦU CẢNG

Hướng Phao

HƯỚNG RA BIỂN

B
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TÀU LỚN KHÔNG THỂ  
THAY ĐỔI HƯỚNG ĐI HOẶC DỪNG LẠI

KHÔNG ĐƯỢC  
 LÁI THUYỀN VÒNG QUANH TÀU LỚN

TRÁNH XA NHỮNG CON TÀU LỚN
Thuyền giải trí có trách nhiệm tránh xa những con tàu lớn. 
Thuyền nhỏ bị cấm cản trở lối đi của tàu lớn.
Không được thả neo hoặc trôi nổi trên các kênh hoặc làn không được dừng đỗ

NẾU MỘT TÀU LỚN PHÁT RA 5 ÂM THANH NGẮN, THÌ THUỶ THỦ ĐOÀN TIN RẰNG QUÝ VỊ 
ĐANG CÓ NGUY CƠ ĐÂM VA.

HÀNH ĐỘNG QUYẾT ĐOÁN VÀ TRÁNH XA  
CON TÀU ĐÓ.

MẸO
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ĐI BIỂN AN TOÀN
Đây là một số quy tắc phổ biến lấy từ Quy chế Đâm va

Quy tắc 5 -  Mỗi tàu thuyền phải luôn coi chừng cẩn thận. Kể 
cả khi quý vị đang neo đậu. 

Quy tắc 6 - Mỗi tàu phải di chuyển ở tốc độ an toàn.

Quy tắc 7 -  Mỗi tàu phải sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn 
để xác định có tồn tại nguy cơ đâm va hay không. 
Nếu có bất cứ nghi ngờ nào, thì nguy cơ đó được 
coi là tồn tại.

Quy tắc 8 -  Mọi hành động nhằm tránh đâm va phải cho các 
tàu khác đủ thời gian để nhận biết. Mọi hành động 
nhằm tránh đâm va phải bảo đảm tạo khoảng 
cách an toàn cho các tàu khác đi qua.

Quy tắc 9 -  Tàu thuyền di chuyển trong các kênh hẹp phải đi 
về bên mạn phải; tránh neo đậu trong kênh hẹp.

Quy tắc 13 -  Phải có khoảng trống an toàn khi vượt qua các 
tàu khác. 



22HOẠT ĐỘNG LẶN
LÁI THUYỀN QUANH KHU VỰC LẶN
• Khi nhìn thấy cờ thợ lặn (Cờ Mã A), có nghĩa là đang 

có thợ lặn ở dưới nước. Hãy tránh xa!

• Không được chạy nhanh hơn 5 hải lý trong bán kính 
100 m cách một tàu khác hoặc phao hiển thị cờ này.

• Nếu quý vị tham gia hoạt động lặn, hãy mang theo 
dụng cụ 'giơ báo động lên' đề phòng trường hợp khẩn 
cấp xảy ra.

• Bật đèn báo 'khả năng điều khiển hạn chế' nếu lặn 
vào ban đêm.

• Làm theo hướng dẫn trong Harbour Masters’ Directions 
nếu lặn trong các khu vực vận tải nhạy cảm.

• Theo dõi các kênh radio VHF để cập nhật về giao 
thông vận tải hoặc thời tiết.

• Ghi nhớ - luôn coi chừng, thợ 
lặn có thể ngoi lên ở bất cứ 
đâu. Là thuyền trưởng, quý vị là 
người chịu trách nhiệm. © RMS NSW 

LÀ THUYỀN TRƯỞNG, QUÝ 
VỊ LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH 
NHIỆM.
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ĐÈN ĐI BIỂN CHO XUỒNG MÁY
Xuồng máy có chiều dài dưới 12 m khi di chuyển phải bật đèn masthead, đèn lái và các 
đèn xanh đỏ, hoặc một đèn ánh sáng trắng 360 độ và các đèn xanh đỏ. 

TÀU GIẢI TRÍ KHI NEO ĐẬU
Tất cả các tàu giải trí phải bật một đèn ánh sáng trắng 360 độ khi neo đậu. Nếu tàu bị 
trôi (di chuyển nhưng không chạy), phải bật đèn masthead và các đèn xanh đỏ.   

1m



24THẢ NEO
Thả neo không chỉ là một hoạt động lái thuyền bình thường, mà còn là một biện pháp an toàn 
quan trọng trong trường hợp khẩn cấp. Thả neo là để cố định tàu ở vị trí an toàn trước khi xảy ra 
các điều kiện khắc nghiệt, và giúp quý vị duy trì vị trí của mình.

CÁC MẸO VỀ THẢ NEO:
Cẩn thận chọn loại neo phù hợp với các yêu cầu của thuyền quý vị, độ sâu của nước và loại đáy 
thuyền của quý vị.

Luôn hạ thấp neo thay vì để dây xích chạy trên boong tàu và có thể bị rối. 

Không nên sử dụng hệ thống phao trượt khi kéo neo về. Nếu bị lỗi, mỏ neo có thể tác động lên tàu 
những lực lớn dẫn đến làm lật hoặc hỏng tàu.

VIỆC BUỘC VÀO PHAO VÀ THẢ NEO TRONG CÁC KÊNH 
LÀ PHẠM PHÁP VÀ NGUY HIỂM

DÂY XÍCH  
MỎ NEO  

TỐI THIỂU 3M

ĐÁY BIỂN NHIỀU CÁT

PHẠM VI 3:1

CON LĂN

ĐOẠN CUỐI DÂY TÀU

MỎ NEO

GIÓ
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ĐÈN HIỆU RADIO ĐỊNH VỊ NƠI KHẨN CẤP 
(EPIRB) VÀ ĐÈN HIỆU ĐỊNH VỊ CÁ NHÂN (PLB)
Tất cả tàu thuyền di chuyển cách bờ biển 
hơn hai hải lý, trừ các vịnh như Port Phillip 
và Western Port, phải mang theo một EPIRB 
được phê duyệt và đăng ký.

Tuy nhiên, chúng tôi khuyên TẤT CẢ tàu thuyền 
đi lại trên vịnh và cửa sông và vùng nước ven 
biển nên mang theo EPIRB hoặc PLB.

Mỗi tháng kiểm tra đèn hiệu của quý vị một 
lần. Các đèn hiệu khác nhau có các phương 
pháp kiểm tra khác nhau, do đó hãy tuân thủ 
nghiêm ngặt hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đảm bảo đèn hiệu của quý vị để ở nơi dễ tiếp 
cận để có thể kích hoạt ngay lập tức.

Đảm bảo hai năm một lần gia hạn đăng ký đèn 
hiệu của quý vị và cập nhật mọi thay đổi về chi 
tiết liên lạc của quý vị. Xem beacons.amsa.
gov.au

EPIRB
Gắn EPIRB của quý vị với một người, tàu hoặc 
bè cứu sinh (những gì sẽ không chìm). Đảm 
bảo dây ăng-ten luôn thẳng đứng để có thể 
phát hiện tốt nhất. Đảm bảo đèn hiệu không bị 
người của quý vị che mất.

PLB
PLB không phải là một EPIRB và không đáp ứng 
các yêu cầu phải có EPIRB của pháp luật, tuy 
nhiên nó cũng là một hình thức đưa ra cảnh báo.

Gắn PLB của quý vị vào phần trên của áo phao, 
bên trên mặt nước. Đảm bảo dây ăng-ten luôn 
thẳng đứng để có thể phát hiện tốt nhất. Không 
cầm PLB trong tay vì quý vị có thể vô tình chắn 
việc truyền GPS và ngăn cản việc phát hiện.
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26KÊU CỨU BẰNG RADIO
VHF ĐƯỢC MARINE RADIO VICTORIA GIÁM SÁT 24 GIỜ, 365 NGÀY MỘT NĂM VÀ PHỦ SÓNG CÁC 
VÙNG NƯỚC GIÁP BIỂN VÀ VEN BIỂN CÁCH BỜ 20 HẢI LÝ.
HÌNH THỨC THÔNG BÁO NGUY CẤP

Một thông điệp nguy cấp sẽ được tuyệt đối ưu tiên truyền tin hơn mọi thông điệp khác và 
chỉ có thể được truyền theo lệnh của thuyền trưởng hoặc người chịu trách nhiệm về an 
toàn của con tàu.

THÔNG ĐIỆP NGUY CẤP
Tín hiệu nguy cấp MAYDAY MAYDAY MAYDAY
Tên/ký hiệu cuộc gọi      MAPLE MS742 MAPLE MS742 MAPLE MS742
Vị trí 5 HẢI LÝ PHÍA NAM ĐÈN HIỆU FAWKNER
Tính chất nguy cấp NGẬP VÀ ĐANG CHÌM ƯỚC TÍNH NỔI THÊM ĐƯỢC 10 PHÚT NỮA
Các thông tin khác TÀU DÀI 7.5 MÉT CÓ THÂN TRẮNG BẠT XANH
(nếu thời gian cho phép) 3 NGƯỜI TRÊN TÀU ĐÃ KÍCH HOẠT EPIRB HẾT

Nếu không có phản hồi, phát lại thông điệp nguy cấp trên các tần số khác hoặc bất cứ tần số nào 
có thể bắt được.
CUỘC GỌI KHẨN CẤP
Nếu cuộc gọi nguy cấp không khẩn cấp bằng 
cuộc gọi MAYDAY, cần sử dụng cuộc gọi khẩn 
cấp Pan Pan (nói ba lần) để phát đi một thông 
điệp rất khẩn cấp liên quan đến sự an toàn của 
một con tàu hoặc một người.
Chi tiết cuộc gọi phải có cùng định dạng như một 
thông điệp nguy cấp trừ việc bắt đầu bằng PAN 
PAN, PAN PAN, PAN PAN.

TÍN HIỆU AN TOÀN 
Tín hiệu an toàn được sử dụng khi muốn 
truyền thông tin an toàn quan trọng như: cảnh 
báo hàng hải hoặc cảnh báo thời tiết và được 
xác định bằng từ: SECURITE (nói ba lần như 
sau SAY-CURE-E-TAY).

transportsafety.vic.gov.au/msv/emergency
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DSC 16  67

GỌI 
NGUY CẤP

Nhắc lại 
VHD

Tàu thuyền 
giải trí

Tàu thuyền 
thương mại

Người đánh 
cá chuyên 

nghiệp
Hoạt động 

cảng

Hoạt động 
tìm kiếm 

và cứu nạn

KÊNH RADIO HÀNG HẢI VHFChúng tôi khuyên quý vị nên mang theo 
trên tàu đài radio VHF có Digital Selective 
Calling (DSC).

Đài radio VHF là những DSC chỉ cần nhấn 
nút là có thể truyền tải một loạt thông tin 
định dạng tàu. Nó bao gồm thông tin về vị 
trí tàu nếu được kết nối với GPS.

Một radio có DSC phải gắn với số Nhận 
dạng Dịch vụ Hàng hải Di động (MMSI). 
Số MMSI được cấp bởi AMSA và người 
xin cấp phải có Chứng chỉ Vận hành Radio 
Hàng hải hoặc Chứng chỉ Vùng Nước Úc.

MSV KHÔNG KHUYẾN 
KHÍCH RADIO 27MHZ



28QUY TRÌNH KHẨN CẤP
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRÊN TÀU ĐỀU PHẢI MẶC ÁO PHAO

ĐƯA RA CẢNH BÁO - TÌM GIÚP ĐỠ BẰNG CÁCH NÀO

Bằng điện 
thoại
gọi 000

Bằng pháo sáng 
kích hoạt khi quý vị thấy có 
người đến cứu giúp hoặc 

khi quý vị tin sẽ nhìn thấy họ

Bằng radio hàng hải 
VHF – Kênh 16

VHF – Nút khẩn cấp trên radio có 
đăng ký trang bị DSC

Bằng EPIRB 
kích hoạt đèn hiệu radio 
định vị nơi khẩn cấp đã 

đăng ký của quý vị

Bằng PLB
kích hoạt đèn hiệu định 

vị cá nhân (PLB) đã 
đăng ký của quý vị

HÃY Ở TRÊN THUYỀN CỦA QUÝ VỊ
Một con tàu dễ phát hiện hơn rất nhiều so với một người

Thả neo tàu của quý vị để cố định vị trí nếu làm như vậy an toàn.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Transport Safety Victoria
Điện thoại 1800 223 022  |  Fax +613 9655 6611  |  Email info@transportsafety.vic.gov.au  |  Mạng transportsafety.vic.gov.au/msv


