Dolphin Code of Conduct

قواعد التعامل مع الدرافيل

Dolphins and other marine life are protected in the Red Sea.
Non-compliance with the Dolphin Code of Conduct will be
penalized by Nature Protectorates Law (102/1983) and Environmental Protection Law (4/1994) amended by Law 9/2009.
•	 No boats should approach dolphins between 9am-12pm within
200m (= Dolphin’s main sleeping time)
•	 Outside of the “No approach time”, always approach to a distance of no less than 50m sideways to the dolphins’ swimming
path with a constant, slow speed (never over 4 knots)
•	 Never more than 2 boats at the same time close to dolphins (50200m). Boats have to be positioned behind each other
•	 Boat observation time is limited to 20 minutes. Don’t conduct
more than 3 snorkelling approach attempts
•	 Don’t produce unnecessary noises (e.g. shouts,
horns, whistles) from the boat or while in the water
•	 Snorkelers around dolphins always wear a lifejacket, mask, snorkel and fins
•	 Snorkelers glide very gently from a sitting position into the water and never dive down to
dolphin groups
•	 Swimmers have to be accompanied by a guide and the ratio shall not exceed 1:8
•	 Dolphins are never touched or harassed in any
way
•	 Apply the special instructions at “Dolphin Protection
Areas”
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If you observe any violation, please contact:

rsmpa.info@yahoo.com
01027601744 (WhatsApp)
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