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קלויבט אויס פאסיגע
שפילצײג פארן ריכטיגן עלטער
•
•
•
•

האלט קינדער פארזיכערט

לייענט קלעב-צעטלעך און פאלגט שטענדיג אויס די
פראדוצירער'ס אנווייזונגען.
פאסט צו שפילצייג צום קינד'ס עלטער ,בעלנותן און פעאיגקייטן.
האלט שפילצייג וואס איז געמאכט פאר גרעסערע קינדער ווייט
פון פיצלעך און קליינע קינדער.
איר זאלט קיינמאל נישט קויפן אדער אוועקגעבן צובראכענע
אדער ריקאל'ד שפילצייג.

שפילצייג קענען דערשטיקן אדער דערווערגן
• ווארפט ארויס פלאכע אדער צעפלאצטע באלאנען און פלאסטישע
זעקלעך.
• האלט שפילצייג און הויזגעזינד זאכן מיט לאנגע דראטן ,שטריקן אדער
ביעדס אוועק פון קליינע קינדער.
• לאזט נישט קיין יונגע קינדער שפילן מיט קוגעלעך ,פלאסטישע זעקלעך
אדער שפילצייג וועלכע האבן קליינע אדער לויזע טיילן.

שפילצייג קענען אפבריען אדער שאקירן
• האלט א נאנטע אויג אויף קינדער ביים שפילן מיט שפילצייג װאס זענען
עלעקטראניש אדער קומען מיט טשארדזשערס אדער אדאפטערס.

שפילצייג קענען זיין גיפטיג אדער גורם זיין אינערליכע װאונדן
• לאזט נישט קינדער ארייננעמען אין מויל אדער אראפשלינגען קיין
צירונגען פאר ערוואקסענע ,טשאטשקעס ,קליינע באטעריעס אדער
מאגנעטן .צירונגען פאר ערוואקסענע און טשאטשקעס קענען פארמאגן
בליי אדער אנדערע שווערע מעטאלן.

שפילצייג קענען צעשניידן אדער פארוואונדן
• פארמיידט שפילצייג מיט שארפע עקן ,שפיצן ,און אנטבלויזטע דראטן.
װארפ-שפיזלעך ,לופט ראקעטן און אנדערע שפילצייג וואס פליען דורך
די לופט קענען פאראורזאכן אויגן וואונדן.

מוטיגט פארן זיכערערהייט
• טראגט א העלמעט .יעדער זאל אזױ טאן ,און דאס איז
די געזעץ פאר קינדער פון  13און יונגער.
• פארט זיכערערהייט .פאלגט נאך די פארשריפטן אויפן
שאסיי .קינדער פון  12און יונגער זענען ערלויבט צו
פארן אויפן סיידוואלק.

ווערט געוואר נאך
•
•
•
•
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