הנדון :בטיחות בפורים ללא תקלות
ידוע לכולנו שדווקא בחג הכי שמח לילדים ,נרשמות פגיעות רבות כתוצאה מחוסר זהירות.
מלבד הקפדה יתרה בבחירת התחפושת והמסכה ,יש להקפיד גם על הדברים הבאים:
 סכינים וחרבות מפלסטיק גמיש בלבד. תרסיסי שלג  -באישור מכון התקנים בלבד! אין להתקרב עם תרסיסים לכל מקור אש (גם לאזור הגז בבית) העדיפו לקנות מוצרים במקומות מוסדרים ,גם אם המחיר טיפה יותר יקר. בדקו היטב באיזה איפור אתם משתמשים ,עור הפנים של הילדים רגיש הרבה יותר. איסרו שימוש בנפצים וחזיזים למיניהם. הרחיקו כל חומר דליק (כגון צמר גפן) מתחפושת הילד. הנחו את הילד להוריד מסכות וגלימות כאשר הוא משחק במתקנים למיניהם. בשפע הכיבוד ובמשלוחי המנות המוגשים בחג ,הקפידו על ממתקים שאינם מסוכנים לאכילהאו בליעה.

תחפושת
חלק מהתחפושות נתפרות מבדים דליקים ,מכילות חלקים דליקים (כמו צמר גפן) ,ארוכות
ונפוחות .כאשר רוכשים תחפושת יש לבדוק כי היא מסומנת כחוק ובעלת אישור של מכון
התקנים .כמו בצעצועים גם כאן יש לחפש הוראות בעברית הכוללות שם יצרן וכ"ו .העדיפו
תחפושת קצרה וצמודה .כשמכינים תחפושת בבית הימנעו מחומרים דליקים .בהכנת או רכישת
מסכה או תחפושת יש לשים לב שאין שרוכים ארוכים או חוטים העלולים להיכרך סביב צוואר
הילד .צריך לוודא שהמסכה מאפשרת ראייה ונשימה .ככלל עדיף לא להשתמש במסכה מתחת
לגיל  8שנים
 -אין להשתמש בשקית ניילון כמסכה משום סכנת חנק למשתמש
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איך בוחרים תחפושת לפורים?
 לא מומלץ לקנות אצל רוכל ברחוב או מוצר שאין עליו הוראות ואזהרות לשימוש. אין לקנות תחפושת שעשויה מחומרים דליקים כמו פוליאסטר ,צמר גפן ,נייר לסוגיו וניילון(חפשו על התווית כיתוב שהתחפושת עשויה מחומרים חסיני אש וכיתוב מפורש של אישור
תקן מספר  265העוסק בבטיחות צעצועים).
 נסו ככל האפשר לבחור בתחפושת צמודה ולהימנע מתחפושת שעלולה להיתפס בדלתהמכונית ,באש ובמקומות מסוכנים אחרים.
 במקרה של פאה נוכרית עדיף לבחור בפאה קצרה ולא ארוכה מדי  -שעלולה גם היאלהיתפס באש ובדברים שונים (ואין להלביש פיאה לילדים בני פחות מ.)8-
 הימנעו מתחפושת שמחוברים אליה חלקים קטנים שעלולים להינתק ולסכן ילדים קטניםבחנק.
 אם התחפושת היא עבודת יד ,חשוב לבדוק אפילו סיכות שנשכחו עליה בזמן העבודה. מבחינה אסתטית  -בחרו תחפושת שעשויה מחומרים איכותיים ותפורה היטב  -כזותחפושת לו זו בלבד שלא תתפרק לילדכם (או לכם )..ואף תגרום לאי-נעימות ובושה -
בשנים הבאות תוכלו להעבירה לאחים קטנים וחברים.
 אין לקנות מסכה עם חוט הנכרך על הצוואר שעלולה לחנוק ילד (במיוחד בגילאים של עד .)8גם מסכות מיצור עצמי מחומרים אטומים על בסיס ניילון  -מסוכנים ביותר! קנו רק מסכה
שיש לה פתחי נשימה מספקים  -מחשש אמיתי לחנק.

צעצועי פורים
הימנעו מרכישה ושימוש בחזיזים ,זיקוקים ,נפצים ,קפצונים ,פיקות ושאר חומרי נפץ
מאולתרים .אביזרים אלו אינם בטוחים ועלולים להתפוצץ בכיס או בכף היד .כתוצאה מכך
נרשמים כל שנה מקרי כוויות בדרגות קשות ( 5ו )3-בעיקר בידיים ,בפנים ,בצוואר
ובירכיים .בנוסף ,אין להשתמש באקדחים או כלי נשק הדומים לכלי נשק אמיתי.
כשרוכשים סכין יש לראות כי הוא גמיש ולא חד .יש לוודא שעל מיכל תרסיס השלג מופיע
אישור של מכון התקנים .מומלץ לקנות אביזרים אלו רק בחנויות ולא מרוכלים או דוכנים
ברחוב .יש לחפש על כל צעצוע שקונים את הוראות האזהרה בעברית ,את שם היבואן,
היצרן ,כתובת ברורה ,אופן השימוש והגבלת גיל
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איפור
איפור בפורים הוא עניין שיכול לקלקל .הקפידו על הדברים הבאים:
 יש להיזהר מצבעים וחומרי איפור שעלולים לגרום לנזק לעור הפנים והגוף של הילד. זהירות גם מחומרים רעילים הכלולים בחלק ממוצרי האיפור הלא תקינים. חפשו על האריזות אישור להיות המוצר לא מסוכן ולא גורם נזק לעור ,עם עדיפות לאישורשל משרד הבריאות

משחקי ילדים
יש להיזהר שהילדים לא ישחקו בגן משחקים כשהם לבושים בתחפושת  -היא איננה בגד
המותאם וצמוד לגוף הילד ועלולה להיתפס במתקנים השונים .חשוב להיזהר בנעליים
גדולות ,בגדי ליצן רפויים ,מסכות עם חורי עיניים קטנים ,או כובעים ארוכים שהם חלק
מתחפושות ועלולים לגרום לנפילות או חסימת שדה הראייה .חשוב להיזהר מתנורים -
תחפושת עלולה לתפוס אש בקלות מבגדים רגילים וצמודים לגוף .למדו את ילדכם להתרחק
מתרסיסי שלג

משלוח מנות
 אין דבר נעים יותר מקבלת או הבאת משלוח מנות לחבר .אולם יש להתאים את משלוחהמנות לגיל הילד .כשמדובר בילדי גן צעירים מגיל חמש ,אין לשים במשלוח המנות
פיצוחים (אגוזים ,שקדים וכ"ו) ,מסטיקים עגולים ,סוכריות מציצה וכדומה
 כדאי לעטוף את הצעצוע לפני ששמים במשלוח מנות לעיתים הפלסטיק עלול להיות רעילולא כדאי שיבוא במגע עם פריטי המזון

בברכת חג פורים שמח וללא תאונות

בברכה,
ניסים משרקי
מהנדס בטיחות ממונה
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