Produktų vaikams saugos vadovas – jau ir lietuvių kalba

Kiekvieną dieną vaikai patiria sužalojimus dėl jų kasdienėje aplinkoje esančių daiktų, net ir jiems specialiai
skirtų.
Remiantis Europos Sąjungos sužalojimų duomenų baze, 28 ES valstybėse kiekvienais metais 19 000 vaikų
iki 14 metų patiria sužalojimus dėl dviaukščių lovyčių, 51 000 susižaloja dėl batutų ir daugiau nei 52 000
vaikų patiria sužalojimus dėl žaislų. Visi šie sužalojimai ganėtinai rimti, reikalaujantys greitosios
medicinos pagalbos.
Europos Komisijos skubių pranešimų sistemos (Rapid alert system) RAPEX duomenimis, 2011 m. tarp
nustatytų didžiausią pavojų vaikams keliančių daiktų antroje vietoje buvo žaislai, o šeštoje – vaikų
priežiūrai skirti daiktai ar priemonės. Visi šie gaminiai specialiai sukurti vaikams!
Per pastaruosius 5 metus RAPEX gavo 43 įspėjimus iš 13 ES šalių narių vien tik dėl aukštų vaikiškų
kėdučių. Įspėjimuose nurodyta rizika buvo susijusi su užspringimo pavojumi dėl nuimamų ar lengvai
lūžtančių vaikiškų kėdučių dalių; su kritimo pavojumi dėl aukštų vaikiškų kėdučių nestabilumo ir nesaugių
sudedamųjų dalių, netinkamo užrakto mechanizmo ir veiksmingos apsaugos sistemos trūkumo.
Vaikams sužalojimų riziką kelia netinkamas gaminio dizainas, kai sudedamosios dalys lūžta, arba gaminys
netinkamai sukomplektuotas. Traumos įvyksta, kai gaminys naudojamas ne pagal paskirtį, netinkamai
prižiūrimas ar naudojamas ne pagal amžių. Taip pat galimybė vaikui susižaloti didėja perpirkus gaminį iš
kitų vartotojų, jeigu nežinoma, kaip gaminys pagamintas, kas jį pagamino, kai jis apgadintas ar nėra
saugaus naudojimo instrukcijos.
Produktų vaikams saugos vadovas (angl. Child Safety Product Guide) sukurtas siekiant šviesti visuomenę
ir didinti vartotojų, specialistų sąmoningumą, mokyti atpažinti pavojingus gaminius kasdieniame
gyvenime ir ieškoti būdų, kaip išvengti sužalojimų, nutinkančių dėl šių gaminių. Šiame leidinyje aprašyti
tokie gaminiai kaip: suaugusiųjų lovos, kūdikių vaikštynės, vonios sėdynės ar žiedai, dviračiai, dviaukštės
lovos, vystymo staliukai, vaikų automobilinės kėdutės, varteliai, vaikų pižamos, vaikiškos lovytės,
fejerverkai, futbolo ir rankinio vartai, aukštos vaikiškos kėdutės, žiebtuvėliai (neatidaromi vaikams),
žindukai/čiulptukai ir barškučiai, plastikiniai maišeliai, žaidimų aikštelių inventorius, maniežai, mažos
dalys (pvz., balionai, baterijos, magnetai, stiklo rutuliukai), dūmų ir anglies monoksido detektoriai,
virvutės, vaikų bižuterija, vežimėliai, žaislų dėžės, žaislai, batutai, žaliuzės.
Produktų vaikams saugos vadove pateikiama tokia informacija apie gaminius:
• kodėl gaminys gali sukelti saugos problemų;
• kodėl tai pavojinga vaikams;
• į ką reiktų atkreipti dėmesį prieš perkant gaminį ar jį naudojant;
• patarimai, kaip saugiai naudoti gaminį.

Produktų saugą didina tinkamas gamintojų ir standartų kompanijų darbas, įskaitant nuolatinę stebėseną ir
tęstinius dizaino tobulinimus. Saugumas yra bendra atsakomybė. Taip pat turi būti nuolatos stiprinamas
sąmoningumas ir didinamos vartotojų ir specialistų žinios apie saugų produktų naudojimą. Tik tuomet
Europos valstybių vaikai gyvens saugiau.

