
 

 

 

 
 

Dbaj o bezpieczeństwo dzieci

Dowiedz się więcej
•  Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork: zadzwoń pod numer 311 lub odwiedź stronę nyc.gov i wyszukaj Healthy Homes.
•  Komisja Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich: recalls.gov
• Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork: health.ny.gov/environmental/children/recalls
•  Inicjatywa New York City’s Vision Zero Traffic Safety: nyc.gov/visionzero
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Zabawa jest fajna. Urazy nie! Oto kilka sposobów 
na zadbanie o bezpieczeństwo dzieci.

Zabawki –

wskazówki

na temat 

bezpieczeństwa
Zabawka powinna być

dobrana do wieku dziecka
•  Zawsze czytaj etykiety i przestrzegaj instrukcji 

producenta.
•  Dobieraj zabawki do wieku, zainteresowa�

i umiej�tno�ci dziecka.
•  Zabawki starszych dzieci przechowuj poza 

zasi�giem małych dzieci i niemowl�t.
•  Nigdy nie kupuj ani nie oddawaj innym osobom 

zabawek zepsutych lub wycofanych ze sprzeda�y.

Zabawką można się zadławić lub udusić.
•  Wyrzucaj zu�yte lub przedziurawione balony oraz 

plastikowe folie pochodz�ce z opakowa�.

•  Zabawki, bi�uteri� oraz inne znajduj�ce si� w domu 
przedmioty domowe zawieraj�ce długie linki, sznurki, kable 
lub koraliki przechowuj poza zasi�giem małych dzieci.

•  Nie pozwalaj małym dzieciom bawi� si� niewielkimi kulkami, 
plastikowymi workami ani gry�� produktów lub zabawek 
zawieraj�cych małe lub lu�ne elementy.

Zabawki mogą spowodować poparzenia lub porazić 
prądem.
•  Zabawa dzieci zabawkami z nap�dem elektrycznym oraz 

wyposa�onymi w ładowarki i zasilacze powinna przebiega� 
pod uwa�nym nadzorem osób dorosłych.

Połknięcie zabawki może spowodować zatrucie lub 
obrażenia wewnętrzne. 
•  Dzieci nie powinny połyka� ani wkłada� do ust bi�uterii, 

zabawek, drobnych przedmiotów, baterii guzikowych ani 
magnesów. Niektóre elementy bi�uterii, zabawek i 
drobnych przedmiotów mog� zawiera� ołów lub inne 
szkodliwe dla zdrowia metale ci��kie.

Niektóre zabawki mogą powodować skaleczenia lub 
zranienia.
• Unikaj zabawek, które maj� ostre kraw�dzie, szpikulce, kolce 

oraz wystaj�ce druty. Lotki, lataj�ce rakiety oraz inne 
zabawki powietrzne mog� powodowa� urazy oczu.

• Zakładaj kask. Powinien robi� to ka�dy, 
a w przypadku dzieci do 13. roku �ycia 
istnieje taki prawny obowi�zek.

• Jedź bezpiecznie. Przestrzegaj zasad 
ruchu drogowego. Dzieci do 12. roku 
�ycia mog� je�dzi� po chodniku.
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