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 12ديسمبر 1122

نشرت اللجنة األوروبية بالتقرير عدد  8152 /15عبر نظام التحذير السريع وذكرت من مخاطر استعمال عديد المنتجات على
صحة وسالمة األطفال:
 مصاصة لألطفال ()Sucettes ألعاب لألطفال مالبس لألطفالكما ذكر التقرير التدابير المتخذة في البلد األوروبي المبلغ من أجل منع أو تقييد تسويقها أو استخدامها أو سحبها من السوق.

المصدر:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_re
port_id=3202&Year=2018&lng=fr

مصاصة لألطفال(Sucettes

)

رقم التنبيهA12 / 1914/18 :
الفئة :معدات األطفال
المنتج :مصاصة لألطفال()Sucettes
العالمة التجاريةmumlove :
رقم الموديل :غير معروف
رقم القطعة :غير معروف
نوع الخطر :االختناق ،
يمكن للمصاصة ان تتفكك الى أجزاء صغيرة ويمكن للطفل الصغير أن يختنق.
ال يتوافق مع المعايير األوروبية المعمول بها .
التدابير التي اتخذها المشغلون االقتصاديون :سحب المنتج وتحذير المستهلكين من المخاطر.

ألعاب لألطفال

رقم التنبيهA12/1952/18 :A12/1948/18 : A12/1940/18 : A12 / 1923/18 :
التصنيف :ألعاب لألطفال
المنتج :دمى بالستيكية
العالمة التجارية :المعلومات غير متوفرة
نوع الخطر :خطر كيميائي
تحتوي المادة البالستيكية للدمى على مواد كيميائية خطرة يمكن أن تضر بصحة األطفال ،
التدابير التي أمرت بها السلطات العامة  :رفض االستيراد على الحدود

لعبة لألطفال

رقم التنبيهA12 / 1958/18 :
التصنيف :ألعاب
المنتجPeluche :
العالمة التجارية GAZELO toys :
االسمMaskotka :
رقم الموديل  /النوعZ2504-Z2504-1061 :
الرمز الشريطي303970 370009 5 :
نوع الخطر :االختناق
يتم فصل عيون األرنب بسهولة.
قد يضعها الطفل الصغير في فمه فيختنق .
ال يتوافق المنتج مع متطلبات توجيه سالمة األلعاب والمقياس األوروبي.
اإلجراءات التي تطلبها السلطات العامة  :استرجاع المنتج من المستخدمين النهائيين و سحب المنتج من السوق.

مالبس لألطفال

رقم التنبيه:A12/1911/18 :A12/1916/18 :
الفئة :مالبس
المنتج :مالبس اطفال متنوعة
العالمة التجاريةCaramell : BREEZE GIRLS :Tongs baby :
االسم :المعلومات غير متوفرة
نوع الخطر :االختناق
القطع الصغيرة بالمالبس غير مثبتة جيدا مما يمكن لطفل صغير من إزالتها ووضعها في الفم فيختنق.
ال يتوافق المنتج مع متطلبات السالمة .
التدابير التي اتخذتها السلطات العامة  :سحب المنتج من السوق
A12 / 1910/18

