
 

 

 

 

 

 

Ochrony życia 

i zdrowia najmłodszych nie 

powinniśmy lekceważyć, ale nie 

zapominajmy, że to właśnie zabawa 

jest pierwszą lekcją oceny ryzyka. To 

właśnie dzięki niej dzieci uczą się 

mierzyć siły na zamiary. 

  1/. Zorientuj się, czy 

urządzenia są 

odpowiednie do 

wieku Waszego dziecka 

 2/. Zwróć uwagę na 

czystość bieżącą,  

 czy nie ma potłuczonego szkła, 

odchodów zwierząt, niedopałków 

papierosów, resztek pokarmów, 

kamieni ? 

 

 

 

 

 

 

 

3/. Zwróć uwagę na 

stan techniczny urządzeń do 

zabawy: 

 czy urządzenia typu zjeżdżalnia, 

huśtawka, karuzela są bezpieczne, 

stabilne, wytrzymałe  

bez wystających, niebezpiecznych 

metalowych elementów  

( gwoździe, nity, nakrętki, ostre 

zakończenia, druty itp.) ? 
 

 czy elementy drewniane nie są 
zbutwiałe ? 

 

 czy elementy metalowe nie mają 
oznak korozji ? 

 

 czy tworzywa plastikowe nie są 
połamane ? 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

w Gryficach 

http://pssegryfice.pis.gov.pl  

PAMIĘTAJ ! Większości wypadków i urazów można uniknąć  

dzięki rozwadze i wyobraźni osób dorosłych ! 

http://pssegryfice.pis.gov.pl/


4/. Ochrona przed 

upadkami – sprawdź ! 

 czy zastosowane poręcze, barierki, 

osłony, uchwyty są stabilne ?  

 czy nawierzchnia zastosowana na 

placu zabaw jest stabilna ?  

( Uwaga!  nawierzchnia nie uchroni 

dziecka przed wszystkimi urazami, 

jednak w znaczny sposób ograniczy 

ryzyko dla zdrowia i życia 

użytkowników)  

5/. Ubiór dziecka  

nie powinien 

zagrażać bezpieczeństwu 

podczas zabawy, dlatego aby 

uniknąć zakleszczenia nie zakładaj 

dziecku szelek, pasków (zwłaszcza  

z metalowymi klamrami), odzieży 

posiadającej sznurki, troczki przy 

kapturze, a także biżuterii.  

 6/. Przed 

rozpoczęciem 

zabawy, przypomnij dziecku  

o podstawowych zasadach  

bezpieczeństwa – przeczytaj  

z dzieckiem tablicę informacyjną  

co wolno na placu zabaw.  

 7/. Pomyśl o innych 

dzieciach – jeśli 

Twoje dziecko jest chore 

(przeziębione lub z rozpoczynającą  

się infekcją)  nie powinno 

uczestniczyć w zabawie  

8/. Aby uniknąć 

zachłyśnięcia lub 

zakrztuszenia w 

trakcie zabawy nie należy żuć 

gumy, spożywać napojów, 

słodyczy i innych przekąsek 

 9/. Obowiązkowo 

po powrocie do 

domu 

przypilnuj, 

aby Twoje 

dziecko  

UMYŁO 

RĘCE !!! 

10/. Jeśli 

stwierdzisz usterki 

na placu zabaw 

poinformuj właściciela lub 

zarządcę terenu ( np. gminę, 

wspólnotę mieszkaniową, 

spółdzielnię, przedszkole, szkołę).  

Na placu zabaw powinna być tablica 

informująca, kto jest właścicielem lub 

zarządcą terenu.   

 

PAMIĘTAJ !  

Zgodnie z przepisami prawa,  
w ogólnodostępnych miejscach 
przeznaczonych do zabaw 
dzieci 
obowiązuje 
zakaz palenia 
tytoniu ! 

 

  



 


