Skontrolujte svoje
detské ihrisko!
Pred tým, ako sa Vaše dieťa pôjde hrať na detské
ihrisko, porozprávajte sa s ním o ohrozeniach,
ktoré sa tam môžu vyskytnúť. Potom choďte
spolu na detské ihrisko.
Cestou na detské ihrisko pozorujte ohrozenia,
ako sú rušné ulice alebo podozrivé okolie.
Povedzte Vášmu dieťaťu, ako sa vyhýbať takýmto
miestam.
Pri vchode sa poobzerajte, či je ihrisko oplotené
a či je tam tabuľa s informáciou o tom, kto
je zodpovedný za bezpečnosť na detskom ihrisku
a nainštalované zariadenia.
Skontrolujte,
Skontrolujte či je povrch ihriska bezpečný.
Pamätajte, že betón a asfalt nie sú také
bezpečné, ako umelé materiály alebo drevené
stružliny. Zistite, či sa na ihrisku nenachádzajú
kamene, pníky stromov, rozbité sklo alebo smeti.

Koho mám informovať,
keď detské ihrisko
nie je bezpečné?
Keď spozorujete zariadenia, ktoré môžu byť pre
deti nebezpečné (napr. nedostatočne pripevnené,
poškodené alebo chýbajúce prvky, zhrdzavené alebo
poškodené rúčky, nerovnomerný podklad,
nedostatok povrchu a pod.), informujte v prvom rade
vlastníka alebo správcu ihriska.
Detské ihriská, nachádzajúce sa na verejných
priestranstvách, v školách a škôlkach sú často
v správe mestského alebo obecného úradu alebo
súkromných osôb- pohľadajte tabuľu s informáciou,
kto je zodpovedný za bezpečnosť na detskom ihrisku
a nainštalované zariadenia.
V závislosti od druhu rizika by mali byť zariadenia
opravené alebo odstránené,
aby sa predišlo zraneniam.

Skontrolujte si sami zariadenia skôr, ako sa Vaše
dieťa bude na nich hrať- vyskúšajte ich
funkčnosť, pohojdajte nimi, zatraste. Predstavte
si, ako bude Vaše dieťa využívať tieto zariadeniavyvarujte sa zhrdzaveným, slabo upevneným
alebo poškodeným prvkom zariadení.

Kto mi ešte môže pomôcť?

Pred hrou upozornite dieťa ukazujúc prstom
na prípadné ohrozenia nachádzajúce sa na
ihrisku. Snažte sa nebyť príliš prísni- detské
ihrisko predsa nie je väzenie a modriny (nie však
vážnejšie zranenia!) sú súčasťou hry.
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Reagujte,
Reagujte keď sa deje niečo nebezpečné. Poučte
nielen nepozorné deti, ale aj nepozorných
rodičov.
Uvedomte si, že nie je možné vybudovať detské
ihrisko, na ktorom sa deti nikdy neporania,
no väčšine vážnejších nehôd sa dá predísť aj
vďaka Vašej pozornosti.

Projekt

V prípade potreby kontaktujte príslušný mestský
alebo obecný úrad
adresy nájdete na stránke:

alebo miestne príslušný inšpektorát Slovenskej
obchodnej inšpekcie
adresy nájdete na stránke:
www.soi.sk
Môžete tiež využiť ECHO - informačný systém
o rizikách výrobkov, ktoré spotrebiteľovi spôsobili
úraz
Vyplňte formulár o riziku výrobkov na:
www.soi.sk SYSTÉM ECHO
alebo telefonujte na 02/58 272 138
alebo mailujte na echo@soi.sk.

Hrajte sa
bezpečne na
detskom ihrisku!

Pár slov
rodičom...
Hra je pre deti ich hlavnou aktivitou. Je spojená
so
spontánnosťou,
kreativitou,
radosťou
a zábavou. Každý z nás mal detské ihriská veľmi
rád! Keď sme boli malí, mnohokrát sme si odreli
kolená alebo prišli domov s modrinami. Neboli
by však bez týchto malých zranení alebo modrín
naše spomienky z detstva nudné? Dá sa povedať,
že je to dokonca „právo“ každého dieťaťa, no
na druhej strane, každé dieťa má právo byť
na detskom ihrisku v bezpečí.

Čo sa smie robiť
a čo nie
na detskom ihrisku?
Skôr ako sa Vaše dieťa začne hrať na detskom
ihrisku, mali by ste sa poobzerať dookola.
Priestranstvo by malo byť oplotené, ak je
to nevyhnutné. Mala by tam byť informácia o tom,
kto je zodpovedný za bezpečnosť na detskom
ihrisku a nainštalované zariadenia.

Myslite na bezpečnosť
– hrajte sa bezpečne

Bezpečný povrch znamená
bezpečné detské ihrisko

Na detskom ihrisku sa nachádzajú hojdačky, kĺzačky, kolotoče,
kývavé zvieratká a mnoho iných objektov. Každý z nich by mal byť
bezpečný a nemal by zapríčiňovať zranenia u osôb, ktoré
ich využívajú.

Nielen zariadenie by malo byť bezpečné, ale aj povrch.
Správne namontované a udržiavané povrchy poskytujú
deťom väčšiu ochranu pred úrazom.
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Pamätajte, že zariadenia by mali byť primerane pripevnené
ku povrchu a stabilné v čase pokoja, sedenia, hojdania, ťahania
a hry na nich v súlade s predpokladanými podmienkami používania
dieťaťom. Sami môžete skontrolovať a vyskúšať každú časť
zariadenia ešte pred tým, ako sa Vaše dieťa začne hrať.
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Pamätajte, že nie každé zariadenie je vhodné pre každé dieťa. Zvlášť
by ste mali dávať pozor na časti zariadenia nachádzajúce sa
vo výške. Sami môžete skontrolovať, či kĺzačka je vhodná pre Vaše
dieťa merajúc ju pomocou dlaní vzpažených nad hlavou. Napríklad,
keď Vaše dieťa nemôže dosiahnuť najvyšší bod nachádzajúci sa
na vrchu kĺzačky, možno je príliš vysoká a nemali by ste dovoliť
Vášmu dieťaťu na nej sa hrať.

Vo všeobecnosti sa radšej treba vyhýbať detským ihriskám
pokrytým asfaltom alebo betónom, keďže takéto povrchy
nedokážu pri páde stlmiť úder. Avšak pokiaľ
sa tieto povrchy využívajú mimo priestoru
na pád, napríklad na chodníkoch alebo
na basketbalových ihriskách, je to prijateľné.
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Dávajte pozor, či sa okolo každého objektu nachádza priestor,
v ktorom nie je umiestnené nijaké iné zariadenie alebo prekážky
(„priestor na pád“). Pre rôzne prvky zariadenia existujú rôzne
priestory na pád, ale ako rodič môžete sami skontrolovať a uistiť sa,
že v tejto zóne nie sú predmety, ako kamene, oplotenie, stromy,
hračky, ale ani vyčnievajúce súčasti, ktoré by mohli zapríčiniť
zranenie Vášho dieťaťa, keby na ne spadlo.

Pád na tvrdý povrch a škrtenie zapríčinené
zachytením oblečenia v niektorých častiach
zariadenia sú príklady najčastejších príčin úrazov
na detských ihriskách. Pamätajte na to
a povedzte Vášmu dieťaťu, ako sa hrať bezpečne.
Vždy strážte Vaše dieťa počas hry.
Nikdy
neodkladajte
nijaké
oblečenie,
nepripevňujte dodatočné šnúrky ani vôdzky pre
zvieratá na zariadenia na detskom ihrisku- môžu
zapríčiniť úrazy.

Existuje niekoľko typov povrchov, ktoré môžu byť použité,
ako napríklad guma, drevené stružliny, piesok a štrk.
Účelom každého z nich je stlmiť náraz pri páde z výšky.
Čím väčšia je potenciálna výška pádu, tým dôležitejším
sa stáva povrch ihriska. Napríklad, ak sa na ihrisku
nachádza vysoká kĺzačka, povrch pod ňou a okolo nej by
mal byť čo najmäkší a jeho vrstva, čo najhrubšia. Ak je tam
ale malý kolotoč, povrch nemusí byť taký mäkký a hrubý,
pretože nebezpečenstvo pádu z výšky je oveľa menšie.
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Sami môžete skontrolovať otvory, v ktorých by sa mohlo Vaše dieťa
zachytiť a udusiť sa. Zariadenie musí mať otvory, ktoré sú buď dosť
veľké na to, že cez ne prejde celé telo alebo také malé, že sa dieťa
v nich zadrží na úrovni hrudníka, v prípade keby spadlo do vnútra
chodidlami dopredu. Keď je otvor natoľko veľký, že cezeň prejde
hlava dieťaťa, potom je aj priestor umožňujúci jej vytiahnutie.
Na zariadeniach by sa ale nemali nachádzať otvory s priemerom
veľkosti medzi 9 cm a 23 cm. Môžete použiť pravítko nachádzajúce
sa dole na letáku (priestor vyznačený červenou ukazuje rozsah
pevných otvorov, ktoré nie sú prípustné).

Neopravujte nič na detskom ihrisku. Keď naozaj
chcete
niečo
urobiť,
upozornite
iných
používateľov
pripevnením
varovania
na
nebezpečný prvok a kontaktujte osobu alebo
orgán zodpovedný za bezpečnosť zariadenia.
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nám:
Úrad na ochranu konkurencie a spotrebiteľa, Oddelenie trhového
dozoru, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Poľsko.
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