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نظام التحذير السريع باالتحاد األوروبي
التاريخ 2 :مارس 2102
نشر االتحاد األوروبي تقريره عدد  8102 /9وحذر من مخاطر استعمال عديد
المنتجات الخطرة على صحة المستهلك مع ذكر التدابير المتخذة في البلد
األوروبي المبلغ من أجل منع أو تقييد تسويقها أو استخدامها.
المصدر:
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/ale
rts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=2772&Year=2018

رقم التنبيهA12 / 0298/18 :
الفئة :منتجات الكيماوية
المنتج :عطر المنزل
العالمة التجاريةAtmosphera :
نوع  /رقم الصنف01ml - 130900 F :
رقم الدفعة  /الرمز الشريطي01 15 417 221 – 2015010086 :
نوع المخاطر :كيميائية
قد تكون صورة الثمار على منتجات التعبئة والتغليف جذابا لألطفال وبسبب تشابه
المنتج مع المواد الغذائية ،يمكن للطفل ابتالع المحتوى مما يعرض صحة
األطفال للخطر .
ال يتوافق المنتج مع الالئحة التنفيذية .
التدابير التي تصدرها السلطات العامة :سحب المنتج من االسواق.

رقم التنبيهA12 / 0289/18 :
الفئة :المالبس والمنسوجات واألزياء
المنتج :زينة األظافر
العالمة التجارية :غير معروف
االسمDeng Deng :
نوع  /عدد من نموذجFashion 100% Security - No S 502 b) :
12 PCS Nails - No S 611
رقم الدفعة:
أ)  ، 6932448262006ب) 6264454898550
نوع المخاطر :كيميائية
يحتوي الغراء على فثاالت ثنائي البوتيل  ،وهي مادة سامة .
المنتج ال يتوافق مع منتجات مستحضرات التجميل.
التدابير التي تصدرها السلطات العامة :حظر تسويق المنتج .

رقم التنبيهA12 / 0297/18 :
الفئة :األجهزة الكهربائية والمعدات
المنتج :مكواة الشعر
العالمة التجاريةGEMEI :
نوع  /النموذجGM-2908 :
رقم الدفعة :غير معروف
نوع المخاطر :صعقة كهربائية
العزل الكهربائي بين األجزاء الكهربائية واألجزاء المعدنية غير كاف.
المنتج ال يتوافق مع متطلبات التوجيه األوروبي ذات الصلة .
التدابير المتخذة من قبل المشغلين االقتصاديين :سحب المنتج من التجار
النهائيين .

رقم التنبيه A12 / 0323/18 :
الفئة :ماكينات
المنتج :منشار دائري
العالمة التجاريةRTRMAX :
االسم :منشار دائري
نوع  /عدد النموذجRTH182 :
رقم الدفعة  /الرمز الشريطي2354430646961 :
نوع المخاطر :صعقة كهربائية
الهيكل الخارجي غير صلب.
ال يتوافق المنتج مع متطلبات توجيهات والمعيار األوروبي ذي الصلة .
اإلجراءات التي تصدرها السلطات العامة (إلى :المستورد) :حظر تسويق
المنتج .

رقم التنبيهA11 / 0020/18 :
الفئة :اآلالت
المنتج :منشار دائري
العالمة التجاريةBort :
االسم :منشار دائري
نوع  /رقم الموديلBHK-160U; art. 93727215 :
رقم الدفعة  /الرمز الشريطيUMG1500500074/08/2015 :
نوع المخاطر :قطع أجزاء المستعمل
ال يتوافق المنتج مع متطلبات توجيهات الماكينة والمعيار األوروبي ذات
الصلة .
التدابير التي يتخذها المشغلون االقتصاديون :سحب المنتج من السوق .

رقم التنبيهA12 / 0336/18 :
التصنيف :ألعاب
المنتج :كرات
العالمة التجارية :لعب األطفال
االسمActiviteitenballen :
نوع  /رقم الموديلItemnr 25749ASW1 :
رقم الدفعة  /الباركود1.) 4894532160617; batchcode :
06/16 , 2.) 4894532440276; 07/2017
نوع المخاطر :االختناق
الكرات ليست مغلقة بشكل صحيح ويمكن فتحها ،قد يضعها الطفل الصغير
في الفم ومما ينجر عنه االختناق.
المنتج ال يتوافق مع متطلبات توجيه سالمة لعب االطفال والمعيار األوروبي
ذات الصلة .
التدابير المتخذة من قبل المشغلين االقتصاديين:

حسب المنتج

رقم التنبيهA12 / 0311/18 :
الفئة :مواد رعاية األطفال ومعدات األطفال
المنتج :مهدئ
العالمة التجاريةDr Brown's :
نوع  /عدد النموذجAC037-INTL :
رقم الدفعة  /الباركود072239301722 - Batch code: :
SD041615
نوع المخاطر :االختناق
مهدئ يتكسر بسهولة ،قد يضع الطفل الصغير األجزاء الصغيرة في الفم
مما ينجر عنه االختناق.
المنتج ال يتوافق مع المعايير األوروبية ذات الصلة .
التدابير التي أمرت بها السلطات العامة :تحذير المستهلكين من المخاطر،
وسحب المنتج من السوق.

رقم التنبيهA12 / 0318/18 :
الفئة :المالبس والمنسوجات واألزياء
المنتج :لباس سباحة لألطفال
العالمة التجارية :غير معروف
االسم :حورية البحر
نوع  /عدد النموذج :غير معروف
رقم الدفعة  /الرمز الشريطي :غير معروف
نوع المخاطرة :ذيل حورية البحر يقلل أيضا من قدرة الطفل على السباحة،
مما يشكل خطرا على الغرق.
المنتج ال يتوافق مع المعايير األوروبية ذات الصلة.
التدابير التي يتخذها المشغلون االقتصاديون :سحب المنتج من السوق .

