
Προσοχή
  στην Επιλογή
    των Παιχνιδιών
ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

•

•

•

Τα παιχνίδια δεν πρέπει να είναι σκορπισµένα στο 

πάτωµα ή στις σκάλες, γιατί µπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρά ατυχήµατα.

Τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να 

έχουν πρόσβαση στα παιχνίδια των µεγαλύτερων 

παιδιών , διότι µπορούν να αποβούν επικίνδυνα.

Τα παιχνίδια στο σπίτι και τον κήπο χρειάζεται να 

ελέγχονται τακτικά. Καλό είναι να βεβαιωνόµαστε 

ότι είναι σε καλή κατάσταση και ότι δεν υπάρχουν 

σπασµένα κοµµάτια που µπορούν να 

προκαλέσουν ατυχήµατα.

Προσοχή 
στα παιχνίδια 
στο σπίτι:

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Κατά κανόνα τα παιχνίδια 
δίνουν χαρά στα παιδιά. 

∆υστυχώς, όµως, ένα παιχνίδι 
είναι δυνατόν να οδηγήσει 
σε ατύχηµα. Για να είναι 
τα παιδιά µας ασφαλή 

και χαρούµενα, ας διαλέξουµε 
για αυτά τα κατάλληλα παιχνίδια.

Το Σωµατείο «Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος» 
είναι µη κερδοσκοπικός Οργανισµός που έχει ως 
σκοπό να συµβάλλει στην καθοριστική µείωση

των Παιδικών Ατυχηµάτων και των συνεπειών τους, 
σε συνεργασία µε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Η υποστήριξη σας µε οποιονδήποτε τρόπο ως 
Μέλος – ∆ωρητής – Χορηγός ή Εθελοντής 

µας είναι απαραίτητη.
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Προσοχή 
στην Επιλογή 
των Παιχνιδιών
Τα παιχνίδια προσφέρουν στα παιδιά µας αµέτρητη 

χαρά. Τα ίδια τα παιχνίδια, ωστόσο, µπορούν να 

αποτελέσουν αιτία σοβαρών ατυχηµάτων, εάν δεν 

προσέχουµε όταν τα επιλέγουµε.

Κατά την αγορά παιχνιδιών για τα παιδιά καλό 

είναι:

•

•

•

•

Να απευθυνόµαστε σε εξειδικευµένα µαγαζιά, στα 
οποία υπάρχουν πωλητές που µπορούν να µας 
καθοδηγήσουν στην επιλογή του κατάλληλου 
δώρου.
  
Να ελέγχουµε ότι τα παιχνίδια που αγοράζουµε 
έχουν στη συσκευασία τους σήµα που διευκρινίζει 
ότι ο κατασκευαστής τηρεί τους κανόνες 
ασφαλείας, όπως το CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  
Προτού αγοράσουµε ένα παιχνίδι, να ελέγχουµε 
οι ίδιοι την ποιότητα του, ότι είναι σωστά 
συναρµολογηµένο, δε σπάει εύκολα, δεν είναι 
βαµµένο µε τοξικά χρώµατα και δεν περιέχει 
εύφλεκτα υλικά.
  
Όταν αγοράζουµε µπογιές, µαρκαδόρους ή 
πλαστελίνες, να βεβαιωνόµαστε ότι στη 
συσκευασία αναγράφεται ότι δεν είναι τοξικές.

Παιχνίδι 
& Ασφάλεια

•

•

•

•

•

Να χρησιµοποιούµε τη λογική µας ή την συµβουλή τρίτου κατά 
την επιλογή κατάλληλων παιχνιδιών, αναλόγως µε την ηλικία 
και τα ενδιαφέροντα του παραλήπτη.
  
Όταν αγοράζουµε κρεµαστά παιχνίδια που προορίζονται για 
κούνιες, να βεβαιωνόµαστε για την ασφάλεια του µωρού. Το 
κορδόνι από το οποίο κρέµονται να µην υπερβαίνει τα 20 
εκατοστά.
  
Σε παιδιά κάτω των 3 ετών, δε δίνουµε παιχνίδια που 
αποτελούνται από µικρά κοµµάτια, γιατί µπορούν να 
προκαλέσουν πνιγµό.
  
Αποφεύγουµε, επίσης, την αγορά παιχνιδιών µε µακριά µαλλιά ή 
γούνα για µωρά κάτω του ενός έτους γιατί και αυτά είναι δυνατόν 
να προκαλέσουν πνιγµό.
  
Τα set χηµείας, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα παιχνίδια που 
περιλαµβάνουν ηλεκτρικά εξαρτήµατα ή εξαρτήµατα που 
θερµαίνονται, θα πρέπει να δίνονται σε παιδιά άνω των 10 ετών 
και ιδανικά να χρησιµοποιούνται υπό την επίβλεψη ενηλίκων.  

Επιλέγουµε 
το κατάλληλο παιχνίδι 
για κάθε παιδί, σηµαίνει:

•

•

•

•

•

Όταν αγοράζουµε ποδήλατο, skate board, πατίνια 
ή πατίνι, πρέπει παράλληλα να αγοράζουµε 
κράνος και ό,τι άλλο εξοπλισµό ασφαλείας 
απαιτείται (επιγονατίδες, καλύµµατα για τους 
καρπούς κλπ.).

Φώτα και κουδούνι για το ποδήλατο, καθώς και 
ανακλαστική ζώνη και ανακλαστικά για τις ρόδες 
του, είναι επιτυχηµένα και χρήσιµα δώρα για τους 
µικρούς ποδηλάτες.

Σακίδια και ρούχα από ανακλαστικό υλικό ή µε 
ανακλαστικά διακοσµητικά αποτελούν καλές 
επιλογές δώρων για τα παιδιά που κυκλοφορούν 
το βράδυ.

Εξοπλισµός ασφαλείας για αθλήµατα είναι 
χρήσιµο δώρο για τα παιδιά που ασχολούνται µε 
αυτά.

Τα αγαπηµένα µας παλιά παιχνίδια δεν είναι πάντα 
κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά µας (π.χ. 
παλιά οι µπογιές ήταν συνήθως τοξικές).

Επίσης,
να µην ξεχνάµε:

• Να µη δίνουµε ποτέ σε µικρά παιδιά δώρα µέσα σε πλαστικές 
σακούλες, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε ασφυξία.

Να αποφεύγουµε τα αεροβόλα ως δώρα, διότι µπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρούς τραυµατισµούς, ιδιαίτερα στα µάτια. 
Όταν τα παιδιά παίζουν µε αεροβόλα πρέπει πάντα να φορούν 
προστατευτικά γυαλιά.

Προκειµένου τα παιχνίδια 
να µην αποτελέσουν αιτία 
ατυχηµάτων πρέπει:




