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מניעת נפילה מחלונות  -שיטות פעולה של אביזרי בטיחות
הבעיה  -נפילת ילדים מגובה
נפילה מגובה מטר וחצי ומעלה עלולה לגרום להיפגעות חמורה של ילדים .נפילות מהוות גורם ראשון לאשפוז אצל
ילדים ,כאשר ילדים עד גיל  5נמצאים בסיכון גבוה במיוחד.
ילד שמנסה להציץ מבעד לחלון ,עלול לאבד בקלות את שיווי המשקל וליפול ,כאשר ראשו ,הוא האיבר שנפגע ראשון.
כדאי למגן כל חלון ולא להשאיר פתח לנפילה!
הנחיית הבטיחות :יש למגן את כל החלונות הנמצאים מעל קומת קרקע.
מוצרים למניעת נפילות מחלונות
הגבלת פתיחה של החלון  -אביזרים המיועדים לספק הגנה באמצעות הגבלת פתיחת החלון עד  10ס"מ.
.1
מרווח זה לא מאפשר מעבר ראשו של פעוט או ילד .בהתקנת אביזר כזה ,אנחנו מאפשרים פתיחה של החלון
למטרת אוורור ויחד עם זאת ,מבטיחים שילד לא יוכל להוציא את גופו מהחלון.
סוגים הקיימים בשוק:
חלונות הזזה  -הגבלת התנועה במסילה

חלונות ציר  -הגבלת ציר פתיחת החלון בכבל

ניתן לאתר מוצרים ברשת באמצעות חיפוש במילים -הגבלת פתיחת חלון /בלם חלון
סורגים או רשתות ייעודיות למניעת נפילות  -התקנת אביזרים המונעים אפשרות ליציאה דרך פתח החלון
.2
כאשר החלון פתוח .יש לוודא כי הסורגים אופקיים והמרווח בין הסורגים אינו עולה על  10ס"מ .מרווח זה לא מאפשר
מעבר ראשו של פעוט או ילד.
סוגים הקיימים בשוק:
סורג ילדים  -סורגים או רשתות המיועדים למניעת נפילה

סורג למניעת פריצות היכול למנוע גם נפילת ילדים

רשת בטיחות -התקנה על ידי מתקין מקצועי -גידור המרפסת

ניתן לאתר מוצרים ברשת באמצעות חיפוש במילים  -סורג ילדים
יש לזהות את המוצרים המתאימים לחלונות השונים בבית ולבדוק את ההתאמה מול המוכרים לפני הקנייה .יש
להתייחס לסוג החלון ,הפרופיל ,אופן ההתקנה וכד'
בחירת מוצרים -
כיוון שמוצרים חדשים מגיעים לשוק הצרכנים בתדירות גבוהה ,חשוב להכיר את העקרונות לבחירת המוצר המתאים
ולבצע חיפוש למוצר המתאים לפני רכישתו.
בעת חיפוש פתרונות לדירה או לבית ,כדאי לחפש פתרונות שונים לחלונות שונים ע"פ הצרכים הספציפיים בכל חלון
(סוג החלון כנף ,הזזה ,כיס) ,בהתאם לפרופיל החלון ,מיקומו ,מידת השימוש וכד'.
אופן התקנת המוצרים :יש מוצרים המוברגים למסילה ללא קידוח ,יש מוצרים הדורשים קידוח לקיר או למסילה
והדבקה לחלון .
אין באמור להלן המלצה על אף אחד מהמוצרים או מהחברות ,אלא אך ורק סקירה המתבססת על מידע שהגיע
לידי ארגון 'בטרם' .כל רכישה של מוצר בטיחות טעונה בדיקה של התאמתו לנסיבות הפרטניות,
והינה על אחריות הצרכן בלבד

