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Rotaļlietas ir viens no pirmajiem priekšmetiem, kas jau agrā vecumā nonāk mūsu bērnu rokās, tomēr ne vienmēr vecāki
aizdomājas, ka rotaļlietas var apdraudēt bērnu un radīt nopietnas, pat dzīvībai bīstamas traumas. Tā kā rotaļlietu drošums ir viena
no pamata prioritātēm, lai bērni būtu pasargāti, aicinām vecākus ievērot sekojošus rotaļlietu drošuma padomus:

Infografika par stipro magnētu bīstamību
Skatīt vairāk

Infografika par podziņbateriju bīstamību
Skatīt vairāk

Vienmēr iegādājieties rotaļlietas no uzticamiem tirgotājiem un interneta veikaliem. Rūpīgi pārbaudiet rotaļlietas, kas iegādātas
interneta veikalos, pasniegtas bērnam kā dāvanas vai iegādātas lietoto preču veikalos;

Kā izvēlēties drošu interneta veikalu?
Skatīt vairāk

Pārliecinieties, ka rotaļlieta nav atsaukta sekojošās vietnēs:

PTAC datubāzē
Skatīt vairāk

ES Nedrošo preču portālā

Skatīt vairāk

Nekad nepērciet rotaļlietas, kurām nav CE atbilstības marķējuma (uz rotaļlietas vai tās iepakojuma). CE atbilstības marķējums
norāda, ka rotaļlieta atbilst visām Eiropas Savienības noteiktajām drošuma prasībām;
Rūpīgi izlasiet precei pievienotos brīdinājumus un instrukcijas. Izvēlieties rotaļlietas atbilstoši bērna vecumam, spējām un
prasmju līmenim. Rotaļlietas, kas nav paredzētas noteiktai vecuma grupai, var savainot bērnu. Noteikti sekojiet vecuma
ieteikumam, it īpaši norādei „Nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem” vai „Nav paredzēta bērniem līdz 36
mēnešu vecumam” un simbolam ar norādi par konkrēto apdraudējumu, kura dēļ noteikts vecuma ierobežojums;
Nepērciet rotaļlietas ar sīkām atdalāmām detaļām bērniem, kas jaunāki par trīs gadiem. Jo šie bērni mēdz likt rotaļlietas mutē
un tie ar rotaļlietas sīkajām detaļām var aizrīties;
Uzraugiet bērnu, kad tas rotaļājas. Ar noteiktām rotaļlietām, piemēram, skūteriem, skrituļslidām un divriteņiem, jālieto
aizsargķiveres un cits aizsargaprīkojums;
Spēcīgi magnēti rada drošuma risku bērniem. Norijot vairāk nekā vienu magnētu, magnēti var savstarpēji pievilkties un izraisīt
zarnu perforāciju, infekciju vai nosprostojumu, kas var būt nāvējoši. Pārliecinieties, vai bērnu rīcībā nav rotaļlietas, kurām ir
viegli pieejami bateriju nodalījumi un attiecīgi – arī baterijas. Bateriju nodalījumam jābūt cieši noslēgtam, lai bērns tajā
esošajām baterijām nevarētu piekļūt. Pievērsiet uzmanību arī sadzīves priekšmetu, piemēram, TV pults bateriju nodalījumam.

Vairāk par bateriju bīstamību
Skatīt vairāk

Laiku pa laikam pārbaudiet rotaļlietas, vai tās nav bojātas un nevar apdraudēt bērnu;
Māciet bērnus novietot rotaļlietas tām paredzētā vietā, lai novērstu nevēlamus negadījumus;
Vienmēr informējiet ražotāju un pārdevēju par problēmām, kas saistītas ar rotaļlietas drošumu.
Lai pasargātu bērnus no traumām, PTAC aicina patērētājus ziņot par rotaļlietām, kuras izraisījušas traumas vai varēja tādas radīt!
Par bīstamajām precēm Jūs varat ziņot pa Patērētāju traumu ziņojumu tālruni 67388639, sūtot ziņu uz e-pastu ptac@ptac.gov.lv
vai aizpildīt formu PTAC mājas lapā.

Ziņo par bīstamām precēm vai pakalpojumiem
Skatīt vairāk

Pasargā savu bērnu - iegādājies atbilstošas rotaļlietas!
Skatīt vairāk

https://www.ptac.gov.lv/lv/rotallietu-drosums

