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Το Πάσχα πλησιάζει και όλοι μας, ιδιαίτερα τα παιδιά, περιμένουν την 
περίοδο αυτή με ενθουσιασμό. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να φροντίσουμε 
ώστε οι μέρες αυτές να κυλήσουν ευχάριστα και κυρίως με ασφάλεια. Πέραν 
από τα συνήθη μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε πάντα στο σπίτι μας, οι πιο 
κάτω συμβουλές είναι χρήσιμες για την προστασία των παιδιών και την 
πρόληψη ατυχημάτων που παρατηρούνται συχνά τις μέρες αυτές:  

 
   ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

 

 Ψάξετε για τη σήμανση               στο παιχνίδι ή στη συσκευασία του.  

 Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις, οδηγίες και πληροφορίες που υπάρχουν στη 
συσκευασία του παιχνιδιού.  

 Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα μέρη για παιδιά ηλικίας κάτω 
των 3 ετών. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας τείνουν να βάζουν τα παιχνίδια στο 
στόμα τους και μπορεί να προκληθεί πνιγμονή από την κατάποση μικρών 
μερών. 

 Μετά την αγορά του παιχνιδιού μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά να 
χρησιμοποιούν τα παιχνίδια με ασφάλεια. 

 Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης των παιχνιδιών. Εξηγήστε στα παιδιά 
με μια μικρή επίδειξη τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού, εφιστώντας την 
προσοχή τους στους ενδεχόμενους κινδύνους. 

 Μην πετάτε τη συσκευασία των παιχνιδιών όταν περιέχει σημαντικές 
πληροφορίες. 

 Ελέγχετε συχνά σε πια κατάσταση βρίσκονται τα παιχνίδια. Τα σπασμένα 
παιχνίδια είναι σχεδόν πάντοτε επικίνδυνα. 

 Μάθετε στα παιδιά να τακτοποιούν τα παιχνίδια τους για να αποφεύγονται τα ατυχήματα. 

 Προσοχή! Τα παιχνίδια που συνοδεύουν πασχαλινές λαμπάδες και πασχαλινά αβγά, διέπονται 
από τις ίδιες αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας. 

 
   ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ 

 

 Η χρήση των πασχαλινών λαμπάδων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.  

 Σε χώρους με συνωστισμό κρατάτε τις αναμμένες λαμπάδες σε απόσταση 
ασφαλείας από τους διπλανούς σας.  

 Έχετε τα παιδιά σας υπό την άμεση επιτήρηση σας καθώς οι λαμπάδες είναι 
συνήθως διακοσμημένες από εύφλεκτα υλικά, τα οποία καλό θα ήταν να 
αφαιρούνται πριν από τη χρήση τους.  

 Μην αφήνετε αναμμένες λαμπάδες χωρίς επιτήρηση. 
    
 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΒΓΑ 
 

 Χρειάζεται η ιδιαίτερη προσοχή σας, όσον αφορά το περιεχόμενο των 
σοκολατένιων αβγών.  

 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και προειδοποιήσεις του κατασκευαστή.  

 Προσοχή! Τα σοκολατένια αβγά περιέχουν παιχνίδια τα οποία τις πλείστες φορές 
είναι ακατάλληλα για παιδιά κάτω των 3 ετών.  
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