
                       

An Toàn Cho Trẻ 
Em Trên Xe  

• Ghế ngồi xe hơi phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn về an toàn dành cho phương  
tiện xe cơ giới của liên bang và phải  
được lắp đặt chính xác để tránh xảy  
ra thương tổn. 

• Đọc hướng dẫn của nhà sản xuất ghế 
ngồi xe hơi và sổ tay hướng dẫn sử  
dụng phương tiện xe cơ giới để đảm  
bảo ghế ngồi an toàn được sử dụng  
và lắp đặt chính xác.   

• Thực hiện cẩn thận theo các hướng dẫn. 

• Kiểm tra  sách hướng dẫn sử dụng ghế 
ngồi xe hơi về các giới hạn cân nặng, 
chiều cao và độ tuổi cho mỗi ghế ngồi  
an toàn của trẻ. 

Luật Về An Toàn Cho Trẻ Em 
Trên Xe Và Ghế Nâng New York  

• Trẻ em dưới 2 tuổi phải sử dụng ghế  
an toàn mặt hướng về phía sau. 

• Tất cả trẻ em đến 8 tuổi phải ngồi đúng  
ở ghế dành cho trẻ em được chứng nhận 
an toàn.   

• Quý vị nên cho trẻ ngồi trên ghế nâng dựa 
theo chiều cao thay vì độ tuổi của trẻ. 

Luật Thắt Dây An Toàn New York   

• Tất cả hành khách phải thắt dây an toàn 
trên phương tiện cơ giới, bất kể ngồi ở vị 
trí nào và áp dụng cho mọi độ tuổi.   

 

Thai Phụ Và Đai An Toàn  

• Phụ nữ mang thai phải thắt đai an toàn 
ngang bụng ở dưới bụng, thấp xuống 
phía hông càng nhiều càng tốt và tựa 
vào đùi trên.  

• Đai an toàn ngang qua vai phải ở giữa 
ngực. Hãy đảm bảo rằng các dây đai 
được thắt vừa khít.  

4 Bước của New York  

Các Lỗi Thông Thường Về An Toàn 
Khi Ngồi Trên Ghế Xe 

• Xoay trẻ từ ghế an toàn mặt hướng về 
phía sau sang ghế an toàn mặt hướng 
về phía trước quá sớm. 

• Ghế ngồi an toàn không được siết đủ 
chặt — không được di chuyển sang hai 
bên hoặc ra khỏi ghế ngồi ở dây đai an 
toàn quá một inch. 

• Siết dây đai cho trẻ không đủ chặt — 
nếu quý vị có thể bóp ngắt vật liệu làm 
dây đai, nghĩa là dây đai quá lỏng.  

• Chốt khóa kéo lên quá cao hoặc quá 
thấp — chốt khóa phải ngang nách 
của trẻ. 

• Trẻ được đặt vào không đúng ghế ngồi 
an toàn — không vội vã thắt dây đai an 
toàn cho trẻ. 

• Sử dụng CHỐT KHÓA hoặc dây an toàn 
để thắt chặt ghế dành cho trẻ sơ sinh, 
ghế chuyển đổi vị trí được hoặc ghế 
ngồi mặt hướng về phía trước, nhưng 
không được sử dụng cả hai cùng lúc. Tháng 11 năm 2020 
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1 Ghế An Toàn Mặt 
Hướng Về Phía Sau 

2 Ghế An Toàn Mặt Hướng 
Về Phía Trước  3 Ghế Nâng  

• Trẻ phải sử dụng ghế nâng sau khi trẻ 
lớn hơn ghế an toàn mặt hướng về 
phía trước có thắt dây đai và vẫn phải 
dụng ghế nâng cho đến khi trẻ vừa 
khít với dây đai an toàn dành cho 
người lớn. 

• Phải sử dụng cả ghế nâng có lưng thấp 
và lưng cao với đai an toàn ngang 
bụng và ngang vai.   

• Ghế nâng giữ cho dây đai ngang bụng 
ở đúng vị trí quanh hông của trẻ và đai 
ngang vai ở đúng vị trí.   

• Một số ghế nâng có lưng cao và một  
số ghế không có lưng.   

• Ghế nâng không có lưng chỉ được sử 
dụng trong xe có điểm tựa đầu.  

• Có 3 loại ghế an toàn mặt hướng về 
phía sau: ghế dành cho trẻ sơ sinh,  
ghế chuyển đổi vị trí được và ghế tất  
cả trong một.  

• Luật Tiểu Bang New York yêu cầu mọi 
trẻ em dưới 2 tuổi phải được đặt 
ngồi ở ghế an toàn mặt hướng về 
phía sau. 

• Trẻ có thể ngồi lâu hơn ở ghế chuyển 
đổi vị trí được có mặt hướng về phía 
sau dựa theo giới hạn cân nặng và 
chiều cao của ghế an toàn. 

• Luôn lắp ghế an toàn mặt hướng về 
phía sau ở vị trí nghiêng (một góc  
45 độ) và theo hướng dẫn của nhà  
sản xuất ghế xe. 

• Siết chặt dây đai vừa đủ ngang hoặc 
dưới hai vai. 

• Ghế an toàn mặt hướng về phía sau 
phải được đặt ở băng ghế sau xe. Nếu 
phải sử dụng ghế xe hơi ở băng trước 
thì cần phải tắt túi khí.  

• Không bao giờ đặt ghế an toàn mặt 
hướng về phía sau ở băng ghế trước  
có túi khí hoạt động. 

• Các loại ghế an toàn mặt hướng về phía 
trước có dây đai là ghế chuyển đổi vị trí 
được, ghế kết hợp và ghế tất cả trong 
một. 

• Xem hướng dẫn của nhà sản xuất để đặt 
vào đúng vị trí. 

• Đối với trẻ lớn hơn ghế an toàn mặt 
hướng về phía sau: Trẻ phải sử dụng ghế 
an toàn mặt hướng về phía trước có cài 
dây đai cho đến khi cân nặng của trẻ  
lớn hơn giới hạn cho phép (thường là  
40-80 pound). 

• Đặt ghế an toàn mặt hướng về phía 
trước ở vị trí thẳng đứng và theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất. 

• Di chuyển dây đai đến các rãnh siết thích 
hợp ngang hoặc trên vai và siết dây đai 
đủ chặt. 

• Trẻ sẵn sàng thắt dây đai an toàn dành cho người lớn khi trẻ có thể ngồi 
tựa lưng vào lưng ghế xe và đầu gối cong tròn theo mép ghế xe mà không 
phải thõng vai xuống.  

• Đai an toàn phải thắt qua vai (không phải qua cổ), và đùi (không phải qua 
bụng). Thường là khoảng 4 feet 9 inch.  

     4 Đai An Toàn Dành Cho Người Lớn 


