NIE MASZ FOTELIKA –
NIE WIEZIESZ DZIECKA

CHILD CAR SEAT

POZNAJ NOWE PRZEPISY O FOTELIKACH SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI

WIĘCEJ INFORMACJI O FOTELIKACH SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI

Aby dowiedzieć się więcej o fotelikach
samochodowych dla dzieci, odwiedź
stronę www.rsa.ie/childsafetyincars,
przeczytaj broszurę lub obejrzyj
płytę DVD „CHILD SAFETY IN
CARS” (Bezpieczeństwo dzieci w
samochodzie).

Broszurę i płytę DVD można zamówić
BEZPŁATNIE na stronie www.rsa.ie/
childsafetyincars lub telefonicznie pod
numerem 1890 50 60 80 (połączenie
lokalne).

POZNAJ NOWE PRZEPISY
o fotelikach
samochodowych dla dzieci
Według nowych przepisów UE o bezpieczeństwie dzieci,
które niedawno weszły w życie, wszystkie dzieci podróżujące
samochodem muszą siedzieć w odpowiednim foteliku, foteliku
podwyższającym lub na podstawce podwyższającej.
Jeśli samochód jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, muszą one być
zapięte.
Dzieciom poniżej 3 lat wolno jeździć samochodem osobowym lub dostawczym
tylko wówczas, gdy siedzą w odpowiednim foteliku dziecięcym (z wyjątkiem
taksówek).
Dzieci w wieku od 3 lat, mające poniżej 150 cm wzrostu i ważące poniżej 36 kg
(tzn. generalnie dzieci w wieku do ok. 11/12 lat) muszą używać odpowiedniego
fotelika, fotelika podwyższającego lub podstawki podwyższającej podczas
jazdy samochodem osobowym lub dostawczym.
Dzieci w wieku ponad 3 lat muszą podróżować na tylnym siedzeniu w
samochodach niewyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
Fotelików dziecięcych odwróconych tyłem do kierunku jazdy nigdy nie wolno
używać na przednim siedzeniu pasażera wyposażonym w aktywną poduszkę
powietrzną.
Dziecięce foteliki samochodowe muszą być zgodne z normami UE lub UN-ECE
(Europejska Komisja Gospodarcza ONZ).
Kierowcy mają prawny obowiązek dopilnowania, aby pasażerowie w wieku
poniżej 17 lat używali odpowiedniego fotelika, fotelika podwyższającego,
podstawki podwyższającej lub pasa bezpieczeństwa.
Zapewnienie dziecku ochrony przez zastosowanie odpowiedniego fotelika samochodowego
może ograniczyć obrażenia o 90-95% w przypadku fotelików odwróconych tyłem do kierunku
jazdy, a o 60% w przypadku fotelików odwróconych przodem*.
*Źródło: AA Motoring Trust
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ILUSTROWANY INFORMATOR O FOTELIKACH SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI

Fotelik dla niemowląt odwrócony
tyłem do kierunku jazdy

Fotelik dla dziecka odwrócony
przodem do kierunku jazdy

Fotelik podwyższający

Podstawka podwyższająca

NIGDY NIE
UŻYWAJ
FOTELIKA
ODWRÓCONEGO
TYŁEM DO
KIERUNKU JAZDY
NA PRZEDNIM
SIEDZENIU
WYPOSAŻONYM
W PODUSZKĘ
POWIETRZNĄ DLA
PASAŻERA!

Waga
dla niemowląt do 13 kg

Waga
9-18 kg

Waga
15-25 kg

Waga
22-36 kg

Przybliżony przedział wiekowy
od urodzenia do 12-15 miesięcy

Przybliżony przedział wiekowy
9 miesięcy - 4 lata

Przybliżony przedział wiekowy
4-6 lat

Przybliżony przedział wiekowy
6-11/12 lat

Foteliki odwrócone tyłem do kierunku jazdy
lepiej chronią głowę, szyję i kręgosłup
niemowlęcia niż foteliki odwrócone przodem.
Dlatego najlepiej jest jak najdłużej przewozić
niemowlę w foteliku odwróconym tyłem do
kierunku jazdy.

Pozwól dziecku korzystać z fotelika
odwróconego przodem dopiero wtedy, gdy
przekroczy maksymalną wagę wyznaczoną
dla fotelika odwróconego tyłem do kierunku
jazdy albo gdy czubek głowy wystaje ponad
górną krawędź fotelika.

Niektóre foteliki podwyższające są tak
zaprojektowane, że można je przekształcić
w podstawkę podwyższającą po odłączeniu
oparcia.

Podstawki podwyższające nie mają własnych
pasów zabezpieczających dziecko. Dziecko
siedzące na podstawce zapina się pasem
bezpieczeństwa przeznaczonym dla osób
dorosłych. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby
pas był odpowiednio naciągnięty.

Pozwól dziecku korzystać z fotelika
odwróconego przodem dopiero wtedy, gdy
przekroczy maksymalną wagę wyznaczoną
dla fotelika dla niemowląt albo gdy czubek
głowy wystaje ponad górną krawędź fotelika.

Urząd Bezpieczeństwa Drogowego (RSA) pragnie podziękować Królewskiemu Towarzystwu na rzecz Zapobiegania Wypadkom (RoSPA) za zgodę na wykorzystanie fragmentów
strony internetowej poświęconej dziecięcym fotelikom samochodowym www.childcarseats.org.uk
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www.rsa.ie/childsafetyincars

Wybierz dziecięcy fotelik samochodowy odpowiedni do WAGI i WZROSTU dziecka. Nie kieruj się wiekiem dziecka.

WIĘCEJ INFORMACJI O FOTELIKACH SAMOCHODOWYCH DLA DZIECI

