
DACĂ MAI VREI  SĂ ȘTII ... 

 

         Da, magazinele sunt pline cu tot felul de jucării, care nu sunt în 

conformitate cu normele de securitate. Astfel încât, atunci când achiziționezi o 

jucărie pentru micuțul tău sau vrei să-i faci nepotelului un cadou, trebuie să fii 

precaută. Iată ce trebuie să cumperi si ce să eviți, pentru a fi sigură că micuțul 

tău se joacă în siguranță. 

La ce sa fii atentă: 

 Substanțele periculoase 

           Vopseaua de plumb este folosită la fabricarea jucăriilor pentru a rezista 

bine la coroziune. Ea asigură jucariilor un aspect nou și le sporește durabilitatea. 

În ciuda acestor avantaje, plumbul este nociv pentru copii și poate provoca 

afecțiuni ale sistemului nervos, afectând abilitățile de înțelegere și de vorbire. 

În anumite cazuri, inhalarea lui poate duce la moarte. În unele țări, legile permit 

un conținut de 0,06% al plumbului în jucării, iar cele care depășesc acest procent 

sunt retrase de pe piață și interzise. 

 Pericolul de asfixiere 

      Multe jucării conțin piese foarte mici, care se pot demonta. Obiectele care 

măsoară cel puțin patru centimetri trebuie să fie o sursă de neliniște pentru 

părinți, mai ales pentru cei care au bebeluși sau copii de 2-3 ani. 

 Vârstă 

       Există un motiv întemeiat pentru care jucăriile sunt destinate copiilor 

aparținand diferitelor grupe de vârste. De exemplu, un copil de doi ani nu trebuie 

să se joace cu coarda de sarit a surorii sale mai mari. Fabricanții de jucării iau în 

considerare abilitățile și nivelul de dezvoltare al copilului, fiind atenți la 

securitatea grupei de vârstă căreia i se adresează jucăria respectivă. Fii și tu 



atentă atunci când cumperi jucăriile și cere sfatul vanzătoarei, dacă nu este 

menționat pe eticheta produsului cărei vârste este destinat. 

Ce poți face: 

Citeste ziarele, uita-te la stiri si cauta pe Internet. Astfel, vei afla despre micile 

accidente care au loc din cauza jucariilor. Cand vrei sa cumperi o anumita jucarie, 

trebuie sa stii mai intai ce contraindicatii are. Companiile serioase, producatoare 

de jucarii, au liste de avertismente pe care trebuie sa le citesti si tu.  

Citeste eticheta! 

Eticheta este un element-cheie pentru ca micuțul tău să fie în siguranță. Ea 

conține informații importante, cum ar fi vârsta pentru care a fost concepută 

jucăria, materialele folosite în producția sa, inclusiv cele periculoase sau toxice, 

dacă produsul este făcut dintr-un material care se spală sau igienic și, de 

asemenea, dacă produsul este rezistent la foc sau nu. Jucăriile elaborate au și 

manual de instrucțiuni, pe care trebuie să îl parcurgi înainte de a te hotărî să le 

achiziționezi.  

Fara jucarii vechi! 

Deși este rentabil ca cel de-al doilea fiu al tau să se joace cu aceleași jucării de 

care s-a bucurat fratele mai mare când era de vârsta lui, nu este recomandat să 

o facă. Jucăriile vechi nu pot corespunde standardului de securitate căruia i se 

supun cele noi, fie pentru faptul că erau alte reguli atunci când au fost ele 

produse, fie pentru că s-au deteriorat în timp.  

Păstrează-le curate! 

Pe lângă faptul că îți înveți copiii cum să își aranjeze jucariile, pentru a evita 

dezordinea și deteriorarea acestora, învață-i și cum să le păstreze curate. Este 

important să te asiguri că toate suprafețele jucăriilor sunt curate. Șterge masa 

de desen sau de joc cu o lavetă dezinfectantă, însă nu folosi substanțe chimice. 

Dacă micuțul are obiceiul să își întindă jucăriile pe jos, rezervă-i un covoraș sau o 

cuvertură pe care să o speli săptămânal. De asemenea, spală și jucăriile din pluș, 

respectând instrucțiunile de pe etichetă.  
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