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תחפושות

>> בעת הכנת תחפושות יש להימנע משימוש בחומרים דליקים כגון בד סינטטי, נייר, קרטון,  
    צמר גפן, נוצות ויריעות פלסטיק למיניהם.

>> תחפושות קנויות מומלץ שתהיינה עשויות מבדים וחומרים חסיני אש,  שימו לב   
    שהתחפושות עומדות בתו תקן ישראלי.

>> כדי לשמור על חסינות בפני אש, מומלץ לכבס בניקוי יבש בלבד תחפושות משנים קודמות.
>> מומלץ לוודא שהמסכות מאפשרות נשימה חופשית ואינן מקשות על התנועה.

>> אביזרי עזר לתחפושות כגון חרבות, סכינים וכד', להקפיד שיהיו מחומרים רכים שאינם 
     עלולים לגרום לפציעה.

>> יש להימנע משימוש בצעצועים וכלי ירייה הנראים כהעתק מדויק בגודל ובצורה של כלי 
      ירייה אמיתיים.

ספריי צבע

>> שימוש בתרסיסי קונפטי, ספגטי וכד'- חייב להיות במוצרים שיש עליהם סימון של מכון  
    התקנים.

>>  אסור לכוון את התרסיס אל הפנים והעיניים ואין להשתמש בהם בקרבה ללהבה או מקור אש  
     גלויה.

נפצים

מידי שנה נפגעים בחג הפורים ילדים ובני נוער כתוצאה משימוש בחזיזים, נפצים,קפצונים ושאר 
חומרי נפץ מאולתרים.

אבקת  כל  דינור,  זיקוקי  נפץ,  כדורי  קפצונים,  חזיזים,  עם,  משחקים  על  מוחלט  איסור  חל   <<
שריפה, רוגטקות, אקדחים ורובים הדומים לכלי נשק אמיתיים.

לגרום  העלולים  התפוצצות,  דמויי  רעשים  או  נפץ  קולות  היוצרים  באביזרים  להשתמש  אין   <<
לבהלה.

מסיבות עדלאידע

>> בעת ארגון מסיבה  יש לשים לב למספר המשתתפים הצפוי ולייעד מקום גדול ומספיק כדי 
למנוע צפיפות מסכנת.

>> אין לתלות קישוטים על נורות ואביזרי חשמל.
>> יש לוודא שכל הציוד והאביזרים הנדרשים לבטיחות המסיבה נמצאים.

>> אין לחסום מעברים ואין לנעול דלתות. יש לדאוג לאמצעי כיבוי אש כגון מטפי כיבוי וכד'.

איפור

>> יש להקפיד על שימוש במוצרי איפור אשר אושרו ע"י משרד הבריאות.
>>  יש לוודא שהמוצר מתאים למגע עם העור ואינו גורם לגירוי ואינו מסוכן לעיניים.

>>  יש לוודא שהמוצר אינו מכיל חומרים מסוכנים.
>>  יש להקפיד שצביעת חלקי גוף ופנים תיעשה אך ורק בצבעי איפור שאינם חוסמים את    

     נקבוביות העור ואינם גורמים לאלרגיה במגע איתם. 

משלוחי מנות
במשלוחי מנות המיועד לילדים, יש להקפיד שלא יכילו ממתקים קטנים כגון סוכריות, פיצוחים  

וממתקים נוספים אשר עלולים לגרום לחנק.

בימי הפורים נדרשת מכם המבוגרים וההורים תשומת לב, ערנות והשגחה 
על משחקי ומעשי ילדים ובני נוער.

בברכת חג פורים שמח, חופשה מהנה ובטוחה!

שגיא סגליס
מפקד מרכז השיטור הקהילתי

מ.א.גדרות
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