Είναι η παιδική χαρά που έχετε ή σκέφτεστε να
εγκαταστήσετε ασφαλής?
10 Ερωτήματα ασφαλείας για χώρους παιδικής χαράς
1 Οι επιφάνειες κάτω από τους εξοπλισμούς είναι ασφαλής;
Η πρώτη αιτία των τραυματισμών στους χώρους παιδικής χαράς είναι η
πτώση. Ένα παιδί που πέφτει σε μια σκληρή επιφάνεια όπως το
σκυρόδεμα, το πεζοδρόμιο ή ακόμα και η χλόη μπορεί να τραυματιστεί
σοβαρά. Το υλικό που χρησιμοποιείται κάτω από και γύρω από τον
εξοπλισμό πρέπει να είναι ελαστικό.
2. Υπάρχει αρκετός χώρος χρήσης γύρω από τον εξοπλισμό;
Η Octopus προτείνει μια ελάχιστη ζώνη χρήσης 1,5 μέτρου γύρω από τον
εξοπλισμό παιδικών χαρών. Το πρότυπο ΕΝ1176 προσδιορίζει με
ακρίβεία τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ζώνης χρήσης για κάθε όργανο.
3. Υπάρχει επαρκές διάστημα μεταξύ των οργάνων της παιδικής χαράς;
Οι ζώνες χρήσης μεταξύ των οργάνων παιδικής χαράς δεν πρέπει να
αλληλεπικαλύπτονται.
4. Είναι τα όργανα παιδικής χαράς κατάλληλα για το παιδί;
Πρέπει να υπάρξουν δραστηριότητες παιχνιδιού που σχεδιάζονται για
παιδιά ποικίλων ηλικιών και δυνατοτήτων.
5. Υπάρχει κίνδυνος για το παιδί από προεξέχοντα αντικείμενα;
Τα αντικείμενα που προεξέχουν από τον εξοπλισμό μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.
6. Ο εξοπλισμός παιδικών χαρών παρουσιάζει κίνδυνο παγίδευσης;
Δεν πρέπει να υπάρξει τίποτα που θα μπορούσε να παγιδεύσει , μέρη του
σώματος του παιδιού, κομμάτια του ιματισμού (κασκόλ, κουμπιά)
αξεσουάρ (κολιέ, ρολόγια) κ.λ.π.
7. Υπάρχουν οποιαδήποτε κινούμενα μέρη στα όργανα ταλάντευσης που
θα μπορούσαν να συνθλίψουν οποιοδήποτε μέρος του σώματος ενός
παιδιού;
Οποιαδήποτε κινούμενα μέρη του παιχνιδιού πρέπει να ελεγχθούν για
οποιεσδήποτε απειλές σύνθλιψης.
8. Υπάρχει οτιδήποτε στην παιδική χαρά όπου μπορεί ένα παιδί να
σκοντάψει;
Οι επιφάνειες κάτω και γύρω από τα όργανα πρέπει να είναι ομαλές και
ο χώρος χρήσης απαλλαγμένος από μπάζα, σκουπίδια, προεξέχουσες
πέτρες κ.τ.λ.
9. Η παιδική χαρά και ο εξοπλισμός παιδικών χαρών διατηρούνται σε
καλή κατάσταση;
Η συχνή συντήρηση συμφώνα με τις απαιτήσεις του προτύπου παρέχει
την απαιτούμενη ασφάλεια και επιμηκύνει το χρόνο ζωής των οργάνων
παιδικής χαράς.
10. Ο εξοπλισμός παιδικών χαρών έχει πιστοποιηθεί από κάποιον
αναγνωρισμένο φορέα;

