
Alte sfaturi privind siguranța jucăriilor 

 

       E luna cadourilor şi copiii aşteaptă cu nerăbdare ursuleţul, păpuşa sau maşinuţa 

mult-dorită. Dragi părinţi, vă veţi bucura să aflaţi că jucăriile cumpărate în UE sunt 

cele mai sigure din lume!Toate jucăriile vândute în UE au fost verificate pentru a 

garanta siguranţa copiilor noştri.Înainte de a pune pe piaţă o jucărie, producătorul are 

obligaţia de a identifica pericolele potenţiale, în cadrul unei evaluări de siguranţă. De 

asemenea, acesta trebuie să asigure trasabilitatea produsului. 

    Europa deţine 25% din cota de piaţă a jucăriilor, dar nu toate produsele aflate în 

vânzare provin din UE...  Este important să ne asigurăm că produsele importate 

respectă standardele de siguranţă la care ne aşteptăm, iar acest lucru se realizează 

prin controale la frontierele UE şi la sediul distribuitorilor.  

   În luna iulie 2011  a intrat în vigoare un set de norme europene mai stricte în 

materie de siguranţa jucăriilor. Acestea vizează, de exemplu, părţile detaşabile de 

dimensiuni mici, care pot fi înghiţite sau inhalate, precum şi ambalarea jucăriilor 

împreună cu produsele alimentare. 

    Atenţie! Siguranţa copiilor nu poate fi garantată doar prin măsuri legislative. O 

jucărie concepută pentru copii de 10 ani poate fi sigură pentru segmentul de vârstă 

respectiv, dar periculoasă pentru un copil mic. De aceea, UE desfăşoară o campanie 

de sensibilizare a consumatorilor cu privire la elementele pe care trebuie să le 

verifice atunci când cumpără jucării pentru copii. 

     Atunci când alegeți o jucărie.... 

o Cumpărați-o întotdeauna din magazine și puncte de vânzare online demne de 

încredere. Acestea acordă atenție jucăriilor pe care le vând și, de obicei, 

acceptă să le returnați. Cu toate acestea, comercianții necinstiți au tendința de 

a nu ține seama de necesitățile privind sănătatea și siguranța și pot, de 

asemenea, să vândă jucării contrafăcute. Verificați cu atenție jucăriile 

cumpărate online, cele oferite copiilor sub formă de cadou și cele cumpărate 

la mâna a doua. 
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o Citiți toate avertismentele și instrucțiunile. 

o Consultați recomandările referitoare la vârstă și la siguranță – luați-le în serios. 

o Nu cumpărați niciodată jucării care nu au marcajul CE afișat pe jucărie sau pe 

ambalajul acesteia.Deși marcajul CE nu are rolul de a oferi sfaturi 

consumatorului, el reprezintă un angajament din partea fabricantului de jucării 

că acestea sunt conforme cu toate normele UE privind siguranța, care sunt 

printre cele mai stricte din lume. 

o Alegeți jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacitățile și aptitudinile sale. 

Jucăriile care nu sunt destinate unui grup de vârstă specific al copiilor pot să îi 

rănească. Asigurați-vă că urmați recomandările referitoare la vârstă - în 

special simbolul de interzicere care vizează copii între 0 și 3 ani  și cuvintele 

„nu este potrivită pentru copiii sub 36 de luni” însoțite de indicarea pericolului. 

o Nu cumpărați jucării cu părți mici, detașabile, pentru copii sub 3 ani, deoarece 

aceștia au tendința să bage jucăriile în gură și pot să se înece cu părțile mici. 

o După ce ați cumpărat o jucărie urmați cu atenție instrucțiunile pentru 

asamblarea și utilizarea sa corectă. 

o Păstrați într-un loc sigur instrucțiunile și informațiile care sunt ambalate cu 

jucăria. 

o Supravegheați copiii atunci când se joacă - asigurați-vă că toate jucăriile sunt 

utilizate cum se cuvine și sunt potrivite pentru vârsta și capacitățile copilului. În 

cazul anumitor jucării – cum ar fi scuterele, patinele cu rotile și bicicletele – ar 

trebui să se poarte întotdeauna căști și alte echipamente de protecție. 

o Din când în când, verificați starea jucăriilor, deoarece jucăriile stricate sau 

uzate ar putea răni copilul și i-ar putea afecta sănătatea și siguranța. 

Îndepărtați imediat jucăriile stricate. 

o Îndepărtați toate ambalajele și păstrați întotdeauna instrucțiunile. Asigurați-vă 

că ambalajul în plastic nu constituie un obiect de joacă pentru copii, deoarece 

aceștia riscă să se sufoce. 

o Învățați-i pe copii să își aranjeze jucăriile, pentru a evita accidentele. 

o Nu lăsați jucării pe scări sau pe podea în zone din casă prin care se circulă. 

o Semnalați întotdeauna orice problemă de siguranță legată de o jucărie 

producătorului sau vânzătorului cu amănuntul de la care ați cumpărat-o. 
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