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Informacje zawarte w tej ulotce przeznaczone są tylko do celów edukacyjnych i popularyzatorskich, a nie jako 
profesjonalna czy techniczna porada. Powinieneś zasięgnąć porady swojego montera odnoszącej się do twojej sytuacji, 
gdyż stowarzyszenie BBSA nie ma  żadnego obowiązku opieki nad tobą w przypadku jakichkolwiek działań podjętych na 
podstawie informacji zawartych w tej ulotce.

Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Żaluzji i Okiennic 

Stowarzyszenie BBSA jest jedynym w Wielkiej Brytanii stowarzyszeniem handlowym 
reprezentującym producentów i sprzedawców zasłon wewnętrznych i zewnętrznych,  markiz, 
krat zabezpieczających oraz okiennic. 
Stowarzyszenie BBSA zajmuje się promowaniem aspektów bezpieczeństwa dziecka w ramach 
jedynej Europejskiej Normy określającej wymagania bezpieczeństwa dla zasłon wewnętrznych 
(EN 13120). Wszyscy członkowie stowarzyszenia BBSA muszą stosować się do aspektów 
bezpieczeństwa dziecka w ramach tej normy, a wiele niezrzeszonych firm zobowiązało się 
przestrzegać tych wymagań w ramach kampanii „zabezpiecz je”.
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa, łącznie z filmem, dostępnych jest na stronie:
www.makeitsafe.org.uk

Oficjalna norma komitetu CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) EN 13120

„Całkowite wyeliminowanie ryzyka uduszenia może zostać osiągnięte jedynie poprzez 
trzymanie sznurków, łańcuszków, taśm itp. w miejscach niedostępnych dla dzieci. Użycie 
dodatkowych urządzeń zabezpieczających może zmniejszyć zagrożenie uduszenia, ale nie 
może być uważane za niezawodne. Automatyzacja eliminuje ryzyko związane z pętlowymi 
oraz sznurkowymi mechanizmami, ale zagrożenie związane z wewnętrznymi taśmami 
i sznurkami (dotyczące poszczególnych produktów) ciągle pozostaje. Ostatecznie to 
osoby opiekujące się dziećmi są odpowiedzialne za przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa 
przygotowanej przez producenta.”
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Twoim lokalnym członkiem stowarzyszenia 
BBSA lub zatwierdzonym dostawcą jest:

Kampanię wspiera RoSPA (Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom)
Misją towarzystwa RoSPA jest ratowanie życia oraz redukowanie wypadków we wszystkich 
sferach życia, czego dowodem są znaczące zmiany osiągnięte poprzez kampanie prowadzone 
przez ponad 90 lat od powstania towarzystwa.
www.rospa.com

Kampanię wspiera Towarzystwo Zapobiegania Wypadkom u Dzieci 
Czołowa brytyjska organizacja charytatywna, której celem jest zredukowanie liczby dzieci i 
młodych ludzi zabitych, upośledzonych lub poważnie rannych w wyniku wypadków.
www.capt.org.uk

Obejrzyj film o bezpiecznym 
użytkowaniu zasłon 

okiennych na stronie: 
www.makeitsafe.org.uk



Istnieje kilka praktycznych i prostych sposobów na zmniejszenie tego zagrożenie.

Nowe zasłony

Bezpieczeństwo użytkowania zasłon 
okiennych (takich jak żaluzje i rolety)

Sznurki i łańcuszki wewnętrznych zasłon okiennych stanowią 
zagrożenie dla niemowląt oraz małych dzieci, które mogą 
wyrządzić sobie krzywdę lub nawet udusić się zapętlonym 
sznurkiem lub łańcuszkiem.

Żaluzje pionowe 
regulowane pokrętłem

Żaluzje sterowane 
przekładnią

Rolety sprężynowe Systemy z ukrytymi sznurkami wewnętrznymi, które są zawsze 
naciągnięte, a systemy nie posiadają sznurków operacyjnych

Zabezpiecz zapętlone sznurki i łańcuszki używając jednego z dostępnych urządzeń zabezpieczających oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Typowe przykłady urządzeń 
zabezpieczających:

Podczas wyboru nowych zasłon do domu lub innych miejsc zamieszkanych lub odwiedzanych przez dzieci, zawsze szukaj zasłon 
bez sznurków i łańcuszków lub zasłon z ukrytymi sznurkami, takich jak poniżej.

zabezpiecz je!
Zawsze konsultuj się z członkiem 
stowarzyszenia BBSA lub zatwierdzonym 
dostawcą kampanii „zabezpiecz je”

Nie stawiaj 
dziecięcego 
łóżeczka, 
krzesełka 
czy kojca w 
pobliżu zasłon 
okiennych.Upewnij się, 

że wszystkie 
sznurki i łańcuszki 
zamocowane są 
poza zasięgiem 
dziecka.

Udzielą Ci oni najlepszej możliwej porady odnośnie odpowiednich zasłon, z których większość 
nie zawiera sznurków czy łańcuszków operacyjnych. Z chęcią udzielą Ci oni dodatkowych 
informacji o sposobach, dzięki którym zabezpieczysz swoje dotychczasowe zasłony.

„Ostatecznie to osoby opiekujące się dziećmi są odpowiedzialne za przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa przygotowanej przez producenta.” EN 13120
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Zacisk napinający
Powinien on być solidnie 
przymocowany do przyległej 
ściany, poza zasięgiem dziecka, 
a sznurek/łańcuszek powinien 
być zabezpieczony, tak jak na 
rysunku, po każdej operacji 
zasłoną.

Prowadnik sznurka/łańcuszka
Urządzenia te zamontowane są do przyległej 
ściany i sznurki/łańcuszki przeprowadzane 
przez urządzenie są stale napięte.

Łącznik łańcuszka
Łączniki te pękają gdy 
łańcuszek operacyjny 
zostanie nadmiernie 
napięty.

Nie stawiaj sofy, 
krzeseł, stołu, 

regałów czy 
półek w pobliżu 

zasłony okiennej, 
gdyż dzieci 

uwielbiają się po 
nich wspinać.

Sznurki biegnące wewnątrz niektórych zasłon również stanowią 
zagrożenie dla dzieci, gdyż mogą one utworzyć pętlę. Skonsultuj 
się z członkiem stowarzyszenia BBSA lub zatwierdzonym 
dostawcą kampanii „zabezpiecz je” lub odwiedź stronę  
www.makeitsafe.org.uk aby uzyskać dodatkowe informacje.

Zasłony sterowane elektrycznie nie posiadają żadnych sznurków ani łańcuszków operacyjnych. Zasłony zewnętrzne przeważnie nie 
posiadają żadnych sznurków ani łańcuszków operacyjnych wewnątrz budynku. Zapytaj o poradę eksperta.


