Zalecenia
dotyczące
bezpieczeństwa
zabawek
Zabawki w znaczący sposób wpływają na
rozwój dziecka. Aby zapewnić naszym
dzieciom najlepszą zabawę, pamiętaj
o poniższych zaleceniach dotyczących
bezpieczeństwa zabawek.

Wybierając zabawkę
Zabawki kupuj zawsze w godnych zaufania sklepach i
internetowych portalach.

Dbają one o jakość zabawek, które sprzedają, i zazwyczaj przyjmują
zwroty. Z kolei nieuczciwi handlowcy zazwyczaj lekceważą wymagania
dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, a ponadto mogą sprzedawać
podrabiane zabawki. Dokładnie sprawdzaj zabawki zakupione w
internecie, otrzymane przez dzieci jako prezent oraz takie, które były
już wcześniej używane przez kogoś innego.

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje.

Zapoznaj się z zaleceniami dotyczącymi wieku dziecka i bezpiecznego
korzystania z zabawki – traktuj je poważnie. Nigdy nie kupuj zabawek,
jeśli nie ma na nich lub na ich opakowaniu znaku CE. Chociaż znak CE
nie został pomyślany jako wskazówka dla konsumentów, to stanowi
jednak zobowiązanie ze strony producenta, że zabawka spełnia
wszystkie wymogi bezpieczeństwa UE, należące do najostrzejszych na
świecie.

Wybieraj zabawki odpowiednie do wieku dziecka, jego
zdolności i poziomu umiejętności.
Zabawki nieprzeznaczone dla dziecka w określonej grupie wiekowej
mogą mu wyrządzić krzywdę. Pamiętaj, by przestrzegać zaleceń
dotyczących wieku - szczególnie zwracaj uwagę na symbol 0-3
(zob. rysunek z prawej strony) i ostrzeżenie „Nieodpowiednie
dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy”, któremu towarzyszy
ostrzeżenie w formie znaku graficznego.

Nie kupuj zabawek z małymi odłączanymi częściami
dzieciom w wieku poniżej 3 lat,
ponieważ takie dzieci często wkładają
zabawki do ust i mogą zakrztusić się
małymi elementami.

Po kupieniu zabawki
Przestrzegaj dokładnie instrukcji właściwego montażu i
użytkowania zabawki.
Przechowuj w bezpiecznym miejscu instrukcje i informacje umieszczone
razem z zabawką w opakowaniu.

Zwracaj uwagę na dzieci w czasie ich zabawy –

dbaj o to, by dzieci bawiły się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem,
oraz by zabawki były dopasowane do wieku i umiejętności dziecka. W
przypadku niektórych zabawek, takich jak hulajnogi, rolki, czy rowery,
dziecko powinno zawsze zakładać kask oraz ochraniacze.

Kontroluj zabawki od czasu do czasu

pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogłyby doprowadzić
do zranienia dziecka lub w inny sposób zagrozić jego zdrowiu i
bezpieczeństwu. Natychmiast usuwaj zepsute zabawki.

Usuwaj całość opakowania,

lecz zawsze zachowuj instrukcję. Pilnuj, by dzieci nie bawiły się
plastikowymi opakowaniami, ponieważ grozi to uduszeniem się dziecka.

Naucz swoje dzieci odkładania zabawek na miejsce, by
zmniejszyć zagrożenie wypadkiem.
Nie zostawiaj zabawek na schodach ani na podłodze w miejscach, gdzie
często przechodzą domownicy.

Jeśli wystąpią problemy z bezpieczeństwem zabawki,
zawsze informuj o tym producenta lub sprzedawcę, u
którego zakupiono zabawkę.

Zapoznaj się ze stroną internetową systemu szybkiego informowania UE (RAPEX)
http://ec.europa.eu/rapex.
Podaje ona szczegółowe informacje o niebezpiecznych produktach wycofanych z rynku w Twoim
kraju, w tym o zabawkach. Jeśli masz wątpliwości
dotyczące bezpieczeństwa zabawek, zawsze
możesz zwrócić się do producenta, sprzedawcy lub
właściwego urzędu.

