Συμβουλές για
την ασφάλεια των
παιχνιδιών
Τα παιχνίδια συμβάλλουν ουσιωδώς στην
ανάπτυξη των παιδιών. Για να έχουν
τα παιδιά μας τις καλύτερες δυνατές
εμπειρίες από τα παιχνίδια τους, έχετε
υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές.

Όταν επιλέγετε ένα παιχνίδι
Αγοράζετε παιχνίδια πάντα από αξιόπιστα καταστήματα και
αξιόπιστα διαδικτυακά (online) σημεία πώλησης.

Προσέχουν τα παιχνίδια που πωλούν και συνήθως δέχονται επιστροφές.
Ωστόσο, κάποιοι αδίστακτοι έμποροι τείνουν να αγνοούν τις απαιτήσεις
υγείας και ασφάλειας, ενώ ενδέχεται να εμπορεύονται και προϊόντα
απομίμησης. Ελέγξτε προσεκτικά παιχνίδια που παραγγέλλονται μέσω
διαδικτύου (online), τα παιχνίδια που προσφέρονται στα παιδιά ως δώρα
και τα παιχνίδια που αγοράζονται μεταχειρισμένα.

Διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης.

Λάβετε υπόψη σοβαρά τις συστάσεις για την ηλικία και την ασφάλεια. Μην
αγοράζετε ποτέ παιχνίδια που δεν φέρουν τη σήμανση CΕ στο παιχνίδι ή
στη συσκευασία του. Παρόλο που το σήμα CE δεν νοείται ως καθοδήγηση
του καταναλωτή, είναι μια δέσμευση που αναλαμβάνει ο κατασκευαστής
του παιχνιδιού ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες
ασφάλειας της ΕΕ, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους αυστηρότερους του
κόσμου.

Επιλέγετε παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία, τις ικανότητες
και το επίπεδο δεξιότητας του παιδιού.Τα παιχνίδια που δεν

προορίζονται για μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα παιδιών ενδέχεται να
τραυματίσουν το παιδί. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη σύσταση
για την ηλικία – ιδίως το σύμβολο 0 έως 3 (βλέπε δεξιά) και τη
φράση «Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών»
συνοδευόμενη από την επισήμανση της επικινδυνότητας.

Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα μέρη για
παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών,

καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας τείνουν
να βάζουν τα παιχνίδια στο στόμα τους και
μπορεί έτσι να προκληθεί πνιγμός από την
κατάποση μικρών μερών.

Μετά την αγορά παιχνιδιού
Τηρείτε πιστά τις οδηγίες για την σωστή συναρμολόγηση και
χρήση του παιχνιδιού.
Φυλάξτε τις οδηγίες και τις πληροφορίες που περιέχονται στη συσκευασία
του παιχνιδιού σε ασφαλές μέρος.

Προσέχετε τα παιδιά ενόσω παίζουν –

βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά παίζουν με όλα τα παιχνίδια με τον σωστό
τρόπο και ότι όλα τα παιχνίδια είναι κατάλληλα για την ηλικία και
τις ικανότητες του παιδιού. Με ορισμένα παιχνίδια – όπως πατίνια,
τροχοπέδιλα και ποδήλατα – τα παιδιά πρέπει να φορούν πάντα
προστατευτικά κράνη και άλλο εξοπλισμό ασφάλειας.

Ελέγχετε κάθε τόσο αν τα παιχνίδια

παρουσιάζουν θραύσεις ή φθορές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
τραυματισμούς και να βλάψουν την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού.
Απομακρύνετε αμέσως τα σπασμένα παιχνίδια.

Απομακρύνετε κάθε είδους συσκευασία

και φυλάγετε πάντα τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με
πλαστικές συσκευασίες, καθώς μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ασφυξίας.

Μάθετε τα παιδιά σας να τακτοποιούν τα παιχνίδια τους για
να αποφύγετε τα ατυχήματα.
Μην αφήνετε παιχνίδια στις σκάλες ή στο πάτωμα σε πολυσύχναστα
μέρη του σπιτιού.

Αναφέρετε κάθε πρόβλημα ασφάλειας που παρουσιάζει
κάποιο παιχνίδι στον κατασκευαστή ή στον λιανοπωλητή
από τον οποίο το αγοράσατε.

Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του συστήματος
ταχείας ειδοποίησης της ΕΕ (RAPEX)
http://ec.europa.eu/rapex.
Εκεί παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για επικίνδυνα
προϊόντα που αποσύρθηκαν από την αγορά της
χώρας σας, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών ρωτάτε πάντα τον κατασκευαστή, τον
λιανοπωλητή ή την αρμόδια δημόσια αρχή.

