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Κορδόνια
εσωτερικών 
περσίδων
Προφυλάξτε τα παιδιά
σας από τους κινδύνους

Γραμμή Καταναλωτή: 1429

• Βενετικά στορ (venetian blinds)

• Ρόλερ (roller blinds)

• Κατακόρυφες περσίδες (vertical blinds)

• Πλισέ και κυψελωτές περσίδες 

• Συστήματα σκίασης ρόμαν 

• Πτυχωτά ρολά (balloon)/ ρολοκουρτίνες

• Πάνελ (panel blinds)

• Παντζούρια εσωτερικά

• Περσίδες περιστρεφόμενες (roll-up blinds)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περισσότερες πληροφορίες 
διατίθενται στην ιστοσελίδα 

της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή 
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Είδη εσωτερικών περσίδων
που μπορεί να ενέχουν 

κινδύνους



Μειώστε τον κίνδυνο από τα 
κορδόνια εσωτερικών περσίδων

Πολλές κατοικίες έχουν 
περσίδες ή άλλα κα-
λύμματα παραθύρων 
με κορδόνια χειρισμού 
για το ανέβασμα ή το 
κατέβασμά τους ή με 
εσωτερικά κορδόνια 
για τη σύνδεση των 
διαφόρων μερών τους. 

Τα κορδόνια των περσίδων ενέχουν κίνδυνο 
στραγγαλισμού για τα παιδιά, επειδή μπορεί να 
σχηματιστούν θηλιές όπου υπάρχει κίνδυνος 
παγίδευσης παιδιών. Κάθε χρόνο αναφέρονται 
αρκετά ατυχήματα παγκόσμια, μερικά εκ των οποίων 
με θανατηφόρες συνέπειες. Τα περιστατικά αυτά 
αφορούν παιδιά μέχρι 9 ετών, με τα συχνότερα εξ 
αυτών να αφορούν παιδιά κάτω των 3 ετών.

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζονται οι στοιχειώδεις 
απαιτήσεις ασφάλειας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
οι εσωτερικές περσίδες και 
άλλα καλύμματα παραθύρων  
με κορδόνια είναι ασφαλή για 
τα παιδιά και ότι δεν ενέχουν 
κίνδυνο στραγγαλισμού και 
ασφυξίας λόγω κορδονιών και 
μικρών μερών που είναι εύκολα 
προσβάσιμα στα παιδιά.

Τα κορδόνια των εσωτερικών περσίδων, 
εάν δεν πληρούν τις στοιχειώδεις 
απαιτήσεις ασφάλειας, αποτελούν κίνδυνο 
για μικρά παιδιά και ευάλωτα άτομα γιατί 
μπορεί να τραυματιστούν ή ακόμη και να 
στραγγαλιστούν από σχηματιζόμενες θηλιές. 

Μην τοποθετείτε την κούνια, 
το κρεβάτι, το καρεκλάκι ή το 
παρκοκρέβατο των παιδιών 
κοντά σε εσωτερικές  
περσίδες.

Μην βάζετε έπιπλα κοντά 
σε εσωτερικές περσίδες, 
καθώς τα παιδιά συνηθίζουν 
να αναρριχώνται σε αυτά.

Σιγουρευτείτε ότι όλα τα 
κορδόνια είναι μακριά από 
τα μικρά παιδιά. Μην δένετε 
τα κορδόνια για να μην 
δημιουργούνται θηλιές.
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Προλάβετε τον κίνδυνο 
λαμβάνοντας απλά και 

πρακτικά μέτρα!

Εξετάστε όλες τις εσωτερικές 
περσίδες στο σπίτι σας για 
προσβάσιμα κορδόνια, καθώς 
επίσης στα σπίτια συγγενών/
φίλων αλλά και στην εξοχική σας 
κατοικία. 

Εγκαταστήστε εσωτερικές περσί- 
δες που είτε δεν έχουν κορδόνια, 
είτε έχουν κορδόνια τα οποία δεν 
είναι προσβάσιμα, είτε φέρουν 
διατάξεις ασφαλείας που κρατούν 
τα κορδόνια μακριά από τα μικρά 
παιδιά.

Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, 
δέστε ψηλά τα κορδόνια ή 
χρησιμοποιήστε μια από τις 
διαθέσιμες διατάξεις ασφαλείας, 
όπως συνδετήρες αλυσίδας, 
εξαρτήματα τεντώματος, κλιπ 
δεσίματος, κλπ. 

	

	

	

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση των διατάξεων ασφάλειας βοηθά στη 
μείωση του κινδύνου στραγγαλισμού, αλλά δεν 
προστατεύει από τους κινδύνους λόγω αδέξιου 
χειρισμού. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τακτικά 
τις διατάξεις ασφάλειας δοκιμάστε τις και 
αντικαταστήστε τις τυχόν ελαττωματικές.


