Dzieci w
Niebezpieczeństwie
Dzieci w Niebezpieczeństwie to
organizacja poświęcona chronieniu
dzieci przez poprawę bezpieczeństwa
produktów przeznaczonych dla dzieci.
Organizację tę założyli Linda Ginzel i
Boaz Keysar, małżeństwo profesorów z
University of Chicago, po śmierci ich
synka w niebezpiecznym przenośnym
łóżeczku. Dzieci w Niebezpieczeństwie
jest poświęcona pamięci Danny’ego
Keysar i wszyskich ofiar
niebezpiecznych produktów. Nasza
misja:
Promowanie bezpieczniejszych
produktów dziecięcych,
Popieranie ustawodawstwa
dotyczącego bezpieczeństwa
produktów,
Informowanie społeczeństwa,
zwłaszcza rodziców i opiekunów dzieci,
o niebezpiecznych produktach
dziecięcych.
Chcę otrzymywać comiesięczne informacje na
temat niebezpiecznych produktów i biuletyn
KID. Prześlij swoje dane na
email@KidsInDanger.org, zapisz się na stronie
www.KidsInDanger, lub wyślij wypełnioną
broszurkę.

Fakty:
Przypadkowe urazy są główną przyczyną
śmierci wśród dzieci.
Około 66,400 dzieci poniżej pięciu lat przyjęto
do szpitala w 2006 roku z powodu obrażeń
związanych z artykułami dziecięcymi.
Przeciętnie 81 dzieci poniżej pięciu lat umiera
co roku wskutek wypadków związanych z
produktami wyposażenia pokoju dziecięcego.
W 2007 roku Komisja do Spraw
Bezpieczeństaw Produktów Konsumenckich
(U.S. Consumer Product Safety Commission—
CPSC) wycofywała produkty wyposażenia
pokoju dziecięcego prawie 4 razy na tydzień.
Razem stanowi to 46 millionów wycofanych
sztuk.
Również niektóre produkty dziecięce, które nie
uległy wycofaniu, są niebezpieczne, m.in.
ograniczniki pozycyjne do spania, chodziki, i
foteliki do kąpieli.
Nowe ustawodawstwo federalne poprawia
system bezpieczeństwa produktów
dziecięcych, ale rodzice i opiekunowie wciąż
powinni być dobrze zorientowani, aby
zapewnić bezpieczeństwo dzieci.
Więcej informacji o niebezpiecznych
produktach dziecięcych można uzyskać na
stronie:
www.kidsindanger.org.
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Czy twoje dzieci
są bezpieczne?
Ochroń swoje dzieci przed
niebezpiecznymi produktami
dziecięcymi

Trzy kroki do
bezpieczeństwa
1. Zasięgnij
informacji.
Odwiedź stronę internetową
www.KidsInDanger.org. Tu
pobierzesz nasze publikacje i inne
materiały edukacyjne. Zadzwoń do
naszego biura pod numer 312‐595‐
0649, aby otrzymać więcej
informacji.
Przeczytaj książkę It’s No Accident:
How Corporations Sell Dangerous
Baby Products napisaną przez E.
Maria Felcher (Common Courage
Press, 2001).
Podziel się tymi niezbędnymi
informacjami z innymi rodzicami i
opiekunami dzieci. Pomóż im
zapoznać się z problemem
niebezpiecznych produktów dla
dzieci. Skontaktuj się z nami, aby
dowiedzieć się jak możesz pouczyć
innych.

2. Sprawdź czy twoje
produkty zostały
wycofane.
Sporządź inwentarz artykułów
używanych przez twoje dzieci. Odwiedź
stronę internetową www.recalls.gov
lub skontaktuj się z poniżej
wymienionymi agencjami, aby
dowiedzieć się o wycofanych
produktach i innych zagrożeniach.

Źródła informacji
Większość produktów dla dzieci:
U.S. Consumer Product Safety
Commission
1‐800‐638‐2772
www.cpsc.gov
Foteliki samochodowe:
National Highway Traffic Safety Admin.
1‐800‐424‐9393
www.nhtsa.gov
Żywność i leki:
U.S. Food and Drug Administration
1‐888‐463‐6332
www.fda.gov

Teraz – zadziałaj!

3. Działaj na rzecz
bezpieczeństwa
dzieci.
Po sprawdzeniu swoich produktów,
powiadom rodzinę i przyjaciół o
produktach niebezpiecznych dla
dziecka.
Jeżeli to możliwe, wypełnij i odeślij
formularz rejestracyjny nowo
zakupionego produktu, lub zarejestruj
zakupiony produkt przez internet.
Często jest to jedyny sposób, aby
producent mógł się z tobą
bezpośrednio skontaktować w
wypadku wycofania produktu.
Zgłoś wady produktów, uszkodzenia i
inne problemy do producenta i CPSC.
Podczas zakupów, pytaj o wywieszki z
informacją o wycofanych produktach.
Powiedz swoim kongresmenom, że
bezpieczeństwo dzieci to sprawa
priorytetowa. Po więcej informacji
odwiedź naszą stronę rzecznictwa,
www.KidsInDanger.org/advocacy.
Bądź na bieżąco. Zapisz się przez
telefon lub internet, aby otrzymywać
miesięczne powiadomienie e‐mail od
Dzieci w Niebezpieczeństwie. Zapisz się
również, aby otrzymywać e‐mail
informujący o produktach wycofanych
z rynku na stronie www.recalls.gov.

