Patarimai vartotojams
Virvelių ir įveriamų virvelių vaikų drabužiuose keliamas pavojus
Ilgos virvelės ir įveriamos virvelės vaikiškuose drabužiuose gali sukelti rimtą pavojų vaikams. Vartotojai
gali susidurti su neatitinkančiais reikalavimų drabužiais parduotuvėse ar patys gali jų turėti. Todėl prašome
įsidėmėti žemiau pateikiamas 6 rekomendacijas:
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1. Vaikų iki 7 metų (ūgis 1,34 m) drabužiuose negali būti virvelių ar įveriamų virvelių gobtuvuose
ir kaklo srityje.
Vaikų nuo 7 iki 14 metų drabužiuose negali būti virvelių gobtuvuose ir kaklo srityje, kurios būtų
ilgesnės nei 75 mm, arba įveriamų virvelių laisvais galais. Virvelės gobtuvuose ir kaklo srityje negali
būti elastinės, išskyrus drabužius su petnešėlėmis ir surišamus ant kaklo.
Vaikų drabužiuose negali būti virvelių ir įveriamų virvelių krūtinės ir juosmens srityje palaidais
galais, kurios būtų ilgesnės nei 140 mm.
Surišamuose ant kaklo vaikų drabužiuose negali būti palaidų galų gobtuvuose ir kaklo srityje.
Vaikų drabužiuose, kuriuos reikia surišti priekyje, negali būti surišamų diržų ar juostų per
juosmenį, ilgesnių nei 360 mm, matuojant atrišus nuo vietos, kurioje reikia surišti.
6. Kitos virvelės ar įveriamos virvelės vaikų drabužiuose negali kaboti žemiau drabužio rankovės
ar krašto. Įveriamos virvelės, funkcinės ir dekoratyvinės virvelės ilgų kelnių krašto apačioje turi būti
vidinėje drabužio pusėje.
7. Namų darbo vaikiški rūbai taip pat turėtų atitikti pateiktus reikalavimus.

Jeigu jau turite vaikiškų drabužių, kurie neatitinka išdėstytų reikalavimų, ištraukite ar nukirpkite virvelę
ar įveriamą virvelę. Taip pat galite gaminį apkeisti parduotuvėje, kurioje jį įsigijote, ir informuoti
pardavėją apie to gaminio keliamą pavojų.
Virvelės – tai raišteliai, pritvirtinti prie drabužio
Įveriama virvelė – tai raištis, einantis per drabužio kanalą ar kilpas

Pagal Europos bendrijos bendrąją produktų saugos direktyvą (GPSD), produktas, kuris patenka į Europos
rinką, privalo būti saugus. Tai privaloma gamintojams, importuotojams ir mažmenininkams. Virvelės ir
įveriamos virvelės vaikiškuose drabužiuose yra saugios tuomet, kai atitinka Europos standarto EN 14682
"Vaikiškų drabužių sauga. Vaikiškų drabužių virvelės ir įveriamos virvelės. Techniniai reikalavimai"
reikalavimus.
Pranešimus apie nustatytus pavojingus tekstilės gaminius galima rasti Inspekcijos interneto tinklalapyje:
http://www.vnmpi.lt/index.php?id=166
RAPEX pranešimus apie vaikiškus drabužius, kurie kelia riziką vartotojui, galima rasti Europos Komisijos
svetainėje: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
Video medžiaga apie Virvelių ir įveriamų virvelių vaikų drabužiuose keliamus pavojus anglų kalba:
http://www.youtube.com/watch?v=_n-VeALc7xw&feature=player_embedded

