Съвети за
безопасността
на играчките
Играчките имат основен принос
към развитието на децата. За да
гарантирате най-доброто за децата
ни, не забравяйте следните съвети за
безопасността на играчките.

Когато избирате играчка
Винаги купувайте играчки от сигурни магазини и онлайн
пунктове за продажба.

Те отговарят за продуктите, които продават, и обикновено приемат
рекламации. Нелоялните търговци обаче често пренебрегват
свързаните със здравето и безопасността изисквания и е възможно
да продават фалшиви играчки. Проверявайте внимателно купените
онлайн играчки, подарените на децата играчки и купените използвани
играчки.

Четете всички предупреждения и инструкции.

Трябва да сте запознати с препоръките за възрастта и безопасността
— отнасяйте се сериозно към тях. Никога не купувайте играчки, ако
върху тях или опаковката им не е поставена маркировката „CE“.
Въпреки че предназначението на маркировката „CE“ не е да дава
насоки на потребителите, тя представлява поет от производителя на
играчката ангажимент, че играчката отговаря на всички правила на
ЕС за безопасността, които са сред най-стриктните в света.

Избирайте играчки, които са подходящи за възрастта,
способностите и уменията на детето.

Играчките, които не са предназначени за деца от конкретна
възрастова група, могат да наранят тези деца. Уверете се, че
следвате препоръките за възрастта — особено символа за
непригодност за деца на възраст под 3 години (вж. вдясно)
и текста „неподходящо за деца на възраст под 36 месеца“,
придружавани от указание за опасността.

Не купувайте за деца на възраст под 3 години играчки
с малки части, които могат да се
отделят,
тъй като тези деца често слагат
играчките в устата си и могат да се
задавят с малките части.

След като купите играчка
Следвайте внимателно инструкциите за правилно
сглобяване и използване на играчката.

Запазете опакованите с играчката инструкции и информация на
безопасно място.

Наблюдавайте децата, докато играят -

уверете се, че всички играчки се използват по предвидения начин,
както и че са подходящи за възрастта и способностите на детето. При
игра с някои видове играчки — като например тротинетки, ролкови
кънки и велосипеди — трябва винаги да се носят каски и други
предпазни средства.

Проверявайте играчките от време на време

за счупвания и износване, които могат да причинят нараняване
и да повлияят на здравето и безопасността на децата. Незабавно
отстранете счупените играчки.

Отстранете цялата опаковка

и винаги запазвайте инструкциите. Уверете се, че децата не си
играят с полимерни опаковки, тъй като може да възникне риск от
задушаване.

Учете децата си да си разтребват играчките, за да се
избегнат злополуките.
Не оставяйте играчките разхвърляни по стълбите или на пода в
често използвани части на дома.

Винаги съобщавайте на търговеца на дребно или
производителя, от който сте купили дадена играчка, за
всякакви проблеми, свързани с нейната безопасността.
Проверявайте уебсайта на системата на ЕС за
бързо предупреждение (RAPEX):
http://ec.europa.eu/rapex. Там са представени
подробни данни за опасни продукти, които
са изтеглени от пазара във вашата държава,
включително играчки. Ако имате каквито и да
е питания относно безопасността на играчките,
винаги се обръщайте към производителя,
продавача на дребно или съответния публичен
орган.

