БЕЗПЕЧНИЙ ДИТЯЧИЙ
МАЙДАНЧИК
ПОРАДИ ДЛЯ БАТЬКІВ

Дитячі майданчики це завжди ігри,
спонтанність, креативність та
безтурботність. Як убезпечити своїх
дітей під час ігор?

ОТОЧЕННЯ
Упевніться, що майданчик
повністю огороджений. Так
дитина не матиме прямого
і простого доступу до
проїжджої частини або
інших небезпечних місць
поблизу. Дізнайтесь
хто відповідає за безпеку
майданчику. Наприклад, це
може бути гміна, дитячий
садок, житлове товариство
або ж приватна особа.

ПОВЕРХНЯ
Під час ігор на майданчику
падіння на тверду поверхню
є найнебезпечнішим для
дітей. Спеціальні синтетичні
(гума) або ж природні (пісок,
гравій, тирса) поверхні
сприяють безпеці вашої
дитини. Земля на майданчику
і довкола нього також має бути
чистою – без розбитого скла,
сміття, каміння тощо.

КУДИ МОЖНА
ЗВЕРНУТИСЬ ЩОДО
ПОРУШЕННЯ
ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ
ДИТЯЧОГО
МАЙДАНЧИКУ?
Найкраще проінформувати
інспектора будівельної інспекції.
Його можна знайти в повіті.

ОБЛАДНАННЯ
Пам’ятайте, що обладнання, яке знаходиться на
дитячому майданчику повинно бути міцно
прикріпленим до підлоги і залишатися стійким,
коли дитина стоїть, гойдається чи стрибає на ньому.
При можливості випробуйте його самі – погойдайте,
доторкніться до поверхні, зверніть увагу на можливі
гострі кути.
Деяке обладнання може не підходити по віку або
зросту Вашої дитини. Якщо дитина не може
самостійно залізти на обладнання, то існує висока
імовірність що вона не зможе злізти з нього
безпечно. В такому разі необхідно бути поруч з
дитиною та страхувати її на висоті.
Запевніться, що поблизу обладнання не знаходиться
будь-яких можливих перешкод, які можуть створити
небезпечні умови при можливому падінні вашої
дитини: каміння, паркан, дерева, смітник.
Перевірте прорізи та отвори – чи не має загрози, що
в них потрапить голова, кінцівки чи пальці дитини.
Не прив’язуйте до обладнання майданчику шнурків,
мотузок, повідців або одягу.
Не намагайтесь самостійно відремонтувати
пошкоджене або зіпсуте обладнання. Краще залиште
картку із застереженням та проінформуйте
відповідальну за майданчик особу/установу.
Ми створили цю публікацію з думкою про безпеку дітей.
ЇЇ можна повністю або частково відтворювати або розповсюджувати без дозволу.
В разі використання інформації з даної публікації просимо вказувати першоджерело.
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