Būkite saugūs kasdien!

Naudodami įvairius produktus savo asmeniniams poreikiams tenkinti kur bebūtumėte - namuose,
darbe, sode, laisvalaikiu ar kelionėje - privalote laikytis tam tikrų taisyklių.
Būtent dėl šios prieţasties privalote visada atidţiai skaityti produktų etiketes, kuriose nurodyta, kaip
ir kokiomis sąlygomis naudoti vieną ar kitą produktą. Kokių taisyklių turite laikytis bei į ką
atkreipti dėmesį naudodamiesi įvairiais produktais, elektros bei dujiniais prietaisais, skaitykite čia
Šioje dalyje taip pat rasite patarimų, kkokių priemonių būtina imtis ir kaip elgtis kasdieninėse
situacijose, kad uţtikrintumėte vaikų saugą buityje.
Kiekvieno vartotojo pareiga skaityti etiketes, kuriose pateikta daug naudingos informacijos: apie
gaminio sudedamąsias dalis, gamintojo perspėjimus ir patarimus, susisiekimo su gamintojais
galimybes. Todėl įsigiję naują namų apyvokos priemonę ar prietaisą ar įrenginį, ne tik
perskaitykite bet ir griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų!
Prieš pirkdami buityje naudojamas chemines priemonеs, pasidomėkite gaminio sudėtimi bei
laikykitės gamintojo nurodymų, kaip saugiai naudoti priemonę.
Atidţiai perskaitykite informaciją ant priemonės pakuotės. Nurodyta norma yra skirta
pasiekti optimalų efektyvumą, o papildomas kiekis reikš tik didesnes sąnaudas.
Jei atlikdami įvairius buities darbus apsimausite gumines pirštines, apsaugosite odą nuo
cheminių priemonių poveikio.
Ţenklu CE paţymėti gaminiai laikomi saugiais, kadangi jie pagaminti laikantis Bendrijos teisės
aktuose nustatytų reikalavimų. Taigi aiškių ţymėjimo ţenklu CE taisyklių patvirtinimas yra bendras
gamintojų, platintojų ir vartotojų interesas.
Taigi šis ţenklas parodo, kad uţtikrintas minimalus reikiamas produkto saugumas. Toks
ţenklinimas yra privalomas ir turi būti paţymėtas ant bet kurio gaminio, prieš jį pateikiant į rinką ar
panaudojant, išskyrus atvejus, kai tam tikrose direktyvose nurodyta kitaip.
Produktus, kuriems šis ţenklas netaikytinas, draudţiama ţymėti CE ţenklu (pvz., drabuţiai,
avalynė, kosmetikos gaminiai, maisto produktai ir t.t.).
Daugiau informacijos rasite
adresu: www.dolceta.eu

vartotojų mokymo sistemoje

Produktų grupės ir ką vertėtų žinoti:
Žaislai
http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod3/-Zaislai,5-.html
Vaikų priežiūros priemonės
http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod3/Vaik%C5%B3-priezi%C5%ABros-reikmenys,9.html
Žaidimo aikštelių įranga
http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod3/Zaidimo-aiksteli%C5%B3-%C4%AFranga.html
Kosmetikos gaminiai
http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod3/-Patarimai-.html
Cheminės medžiagos ir preparatai
http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod3/Plovikliai-ir-biocidai.html
Pavojingų cheminiu medžiagų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas
http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod3/Pavojing%C5%B3-medziag%C5%B3.html
Žiebtuvėliai
http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod3/Kokie-reikalavimai-taikomi-rinkoje.html

Daugiau informacijos ir interaktyvios užduotimis leidžiančiomis
pasitikrinti savo žinias rasite čia:
http://www.dolceta.eu/lietuva/Mod3/+-Quiz-+.html

