Kontrolli
mänguväljakut!
Enne, kui lubad lapse mänguväljakule – räägi
temaga ohtudest,
mis võivad teda seal
varitseda. Seejärel minge koos mänguväljakule.
Teel mänguväljakule jälgi võimalikke ohtusid:
näiteks tiheda liiklusega tänavaid või kahtlast
ümbrust ning selgita oma lapsele, kuidas
selliseid kohti oleks parim vältida.
Mänguväljakule sisenedes veendu, et see oleks
korralikult aiaga ümbritsetud ning mänguväljakul
oleks silt, kust leiad informatsiooni mänguväljaku
ja sinna paigaldatud seadmete ohutuse eest
vastatava isiku kohta.
Käi mänguväljak läbi veendumaks, et selle
pinnas on ohutu. Pea meeles, et asfalt ja betoon
on sünteetilistest materjalidest (nt kummist
matid) või hakkepuidust vähem ohutumad.
Veendu, et mänguväljaku pinnas oleks ohutu
ning seal ei oleks suuri kive, kände, klaasikilde
ega prügi.
Enne, kui lapse mängima lubad, kontrolli
mänguväljaku varustust – kasuta seda, raputa
seda, lase liugu. Kasuta oma kujutlusvõimet,
saamaks ettekujutust sellest, kuidas sinu laps
võiks mänguväljakut kasutada – ole eriti
ettevaatlik seadmete roostes, lahtiste või
katkiste osade suhtes.
Enne mängimist korda lapsele veelkord
hoiatussõnu, osutades võimalikele ohtudele. Ära
ole liiga karm; mänguväljak pole vangla ning
mõned kriimustused (kuid mitte tõsisemad
vigastused) on ju mängimise loomulik osa.
Reageeri kohe, kui leiab aset mõni ohtlik
sündmus – õpetada tuleb mitte üksnes hooletuid
lapsi, vaid ka hooletuid vanemaid.
Pea meeles, et pole võimalik rajada
mänguväljakut, kus lapsed iialgi viga ei saa, kuid
teadliku tegutsemise korral on raskeid vigastusi
võimalik vältida.

Keda peaksin
informeerima, kui
mänguväljak pole ohutu?
Lastele ohtlikke seadmeid (nt. lahti tulnud, vigastada
saanud või puuduvad detailid, roostes või purunenud
käepidemed, laiali vajunud alused, pinnakattematerjali
puudumine, jne.) märgates informeeri kõigepealt
mänguväljaku omanikku või haldajat.
haldajat
Mänguväljakud kujutavad endast avalikku ruumi; koolid
ja lasteaiad kuuluvad sageli linnavalitsusele või
eraomanikele – otsi tahvlit, kuhu on märgitud antud
mänguväljaku seadmete ohutuse eest vastutava isiku
nimi.
Sõltuvalt seadmetega kaasneva ohu liigist tuleb need
vigastuste vältimiseks korda teha, reguleerida või
mänguväljakult eemaldada.
eemaldada

Kes mind veel aidata
võiksid?
Kohalikud omavalitsused
www.eesti.ee/est/riik/omavalitsused
või
Tarbijakaitseamet
(kaubanduskeskustes ja mängutubades olevad
sisemänguväljakud)
www.tka.riik.ee
või
Tehnilise Järelevalve Amet
(avalikud välimänguväljakud)
www.tja.ee

Kasuta
mänguväljakut
turvaliselt!

Mõned sõnad
lapsevanematele

Mõtle ohutult – mängi
ohutult

Kindel pinnas =
ohutu mänguväljak

Mäng on lapse põhiline tegevus, mis on seotud
spontaansuse, loomingulisuse, lusti ja lõbuga
ning kõik me oleme kunagi mänguväljakutest
rõõmu tundnud! Lapsepõlves kriimustasime
korduvalt liumägedel põlvi ja lõime kiikudes
küünarnukid siniseks. Ilma nende pisiäparduste
või muhkudeta oleks lapsepõlv üsna igav olnud,
kas pole? Võib vist öelda, et karussellil mängides
muhu saamine on iga lapse “õigus”. Samas, igal
lapsel on õigus ka mänguväljaku turvaliseks
kasutamiseks.

Mänguväljakul on kiiged, liumäed, karussellid, kiikuvad loomad ja
veel palju muudki. Kõik need peavad olema ohutud ning ei tohi
kasutajaid kuidagi vigastada.

Ohutud ei pea olema mitte üksnes atraktsioonid, vaid ka
mänguväljaku pinnas. Õigesti paigaldatud ja hooldatud
pinnas aitab samuti laste ohutust tagada.

Mida mänguväljakul
tohib ja mida mitte
Enne, kui sinu laps mänguväljakul mängima
hakkab, peaksid sina ümbruse üle vaatama.
vaatama
Väljak peaks olema piiratud – vajadusel aiaga –
ning nähtavas kohas peaks olema infotahvel
mänguväljaku haldaja andmetega.
Kõige sagedamini on mänguväljakul juhtuvad
õnnetused seotud kõvale pinnale kukkumise ja
lämbumisega, mida põhjustavad atraktsioonide
osade külge või vahele jäänud rõivad. Pea seda
meeles ja õpeta oma laps ohutult mängima.
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Esiteks – pea meeles, et kõik atraktsioonid peavad olema korralikult
pinnase külge kinnitatud ning ei tohi lastepärasel kasutamisel ning
sellega kaasneva seismise, istumise, kiikumise, tõmbamise ja
mängimise korral ebastabiilseks muutuda. Selle tingimuse täitmist
saad sa ise kontrollida – tõmba karusselli käekäepidemetest, istu
liumäele ja tee üks sõit enne, kui lapse mängima lubad.
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Teiseks, pea meeles, et kõik atraktsioonid ei pruugi lapsele sobida.
Eriti ettevaatlik tuleb olla maapinnast kõrgemate atraktsioonide
puhul. Sul on võimalik kontrollida, kas liumägi sobib sinu lapsele,
mõõtes tema ulatuvust ülestõstetud kätega. Juhul, kui laps ei ulatu
liumäe kõrgendatud osa kõrgeima punktini, võib liumägi tema jaoks
liiga kõrge olla ning poleks arukas lubada lapsel seda kasutada.

Üldiselt on parem vältida asfaldi või betooniga pinnatud
mänguväljakuid, kuna need ei aita kukkumisel saadavat
lööki kuidagi pehmendada. Siiski on lubatud nende
materjalide kasutamine kukkumistsoonist väljaspool,
näiteks radade või korvpalliväljakute sillutamiseks.
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Kolmandaks, jälgi, et iga atraktsiooni ümbruses oleks piisavalt
vaba ruumi (nn “kukkumisruum”), kuhu pole paigutatud teisi
seadmeid või takistusi. Erinevate atraktsioonide kukkumisruumid on
erinevad, kuid sinul kui lapsevanemal on võimalik kontrollida ning
veenduda, et kukkumisruumis pole mingeid objekte (kivid, aed,
puud, mänguasjad) või eenduvaid osi, mis võiksid kukkuvat last
vigastada.

Hoia mängival lapsel alati silma peal.
peal
Ära kinnita mänguväljakul olevate atraktsioonide
külge riideid, täiendavaid nööre, lemmikloomade
jalutusrihmu – selle nõude eiramisel võivad
tagajärjeks olla õnnetused.

Pinnakattematerjali osas ei ole erilisi piiranguid
kehtestatud; selleks sobivad nii kummimatid, puiduhake,
liiv kui ka kruus. Kõiki loetletud materjale kasutatakse
kõrgelt kukkumisel saadava löögi pehmendamiseks. Mida
kõrgemalt on võimalik kukkuda, seda olulisemaks muutub
pinnas. Näiteks kõrge liumäe korral tuleks selle alla ja
ümber
paigaldada
paksem
või
sügavam
pinnakattematerjali kiht. Väikese karusselli korral ei pruugi
pinnakattematerjali kiht nii paks või sügav olla, kuna
karussell ei ole eriti kõrge.
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Neljandaks, sul on võimalik kontrollida üle avavused, kuhu lapsed
võivad kinni jääda ja lämbuda. Igasugused atraktsioonides olevad
avavused peavad olema nii suured, et kogu keha neist läbi mahuks
või siis nii väikesed, et ava jalad ees läbiv laps jalgealust kaotades
sinna rinnakõrgusel kinni jääks. Juhul, kui ava on nii suur, et lapse
pea sealt läbi mahub, peab talle jääma piisavalt ruumi pea
tagasitõmbamiseks. Atraktsioonides ei tohi olla fikseeritud
mõõtmetega avasid, mille läbimõõt on 9 cm kuni 23 cm. Sul on
võimalik kasutada selle tingimuse täitmise kontrollimiseks antud
materjali alumises servas olevat joonlauda (punasega tähistatud
tsoon näitab läbimõõtu, mille kasutamine on keelatud).

Ära hakka mänguväljakul ise midagi parandama.
parandama
Parem on informeerida mänguväljaku omanikku,
kes asjad ise korda teeb. Juhul, kui tõesti tahad
midagi ära teha, hoiata teisi kasutajaid – kirjuta
teade ning kinnita see ohtliku seadme külge ja
teavita seejärel mänguväljaku ohutuse eest
vastutavat isikut või asutust.
9 CM

Antud materjali väljaandmist toetas ühisprojekti
„Mänguväljakud ohutuks” raames Euroopa Liit
(toetusleping nr. 10.020200/07/472840).
Euroopa Komisjon ei vastuta materjali sisu
eest.

Antud trükist on lubatud kõigil üksikisikutel ja organisatsioonidel
ilma eriloata nii osaliselt kui ka täies mahus paljundada. Materjali
paljundamise korral oleks Konkurentsi- ja Tarbijakaitseamet tänulik
selle kasutusotstarvet puudutava teabe eest. Saatke vastav teade
Konkurentsija
Tarbijakaitseamet
turujärelevalveosakonda
aadressil p. Powstancow Warsawy 1, 00-950, Poland.
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