Đi lại một cách An toàn khi có Em bé
Cài dây An toàn cho
từng trẻ em vào
mỗi chuyến đi.
Trẻ Sơ sinh

✪ Phải đặt trẻ em trong ghế trẻ em mặt

✪ Sử dụng ghế trẻ em sản xuất ở nước
ngoài tại Úc là phạm luật.
✪ Tất cả ghế trẻ em trong xe phải
hội đủ các Tiêu chuẩn của Úc AS/
NZS 1754.
✪ Hãy tìm một trong những nhãn dán
này ở ghế trẻ em trong xe hoặc nôi
xách tay của quý vị.

Đừng bao giờ sử dụng ghế
trẻ em trong xe đã từng có
liên quan đến vụ đụng xe
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hướng về phía sau xe hoặc trong nôi
xách tay.
✪ Không bao giờ bế trẻ em trong tay khi
đi xe hơi.

Ghế trẻ em trong xe đã qua
sử dụng

Nếu sử dụng ghế trẻ em trong xe đã qua
sử dụng, điều quan trọng là phải kiểm tra:

✪ Ghế trẻ em trong xe chưa có liên quan
đến vụ đụng xe
✪ Có đủ tất cả bộ phận (bao gồm tập
sách hướng dẫn)
✪ Còn sử dụng tốt
✪ Chưa quá 10 năm

Đi lại một cách An toàn khi có Em bé
Bảo đảm ghế trẻ em của quý vị được
lắp đặt trong xe đúng cách và
vừa vặn cho em bé.
Dấu hiệu
độ cao của vai

Lắp đặt ghế trẻ em mặt hướng
về phía sau hoặc nôi xách tay

✪ Các dây giữ ghế hướng về phía sau được

gắn dây an toàn nên luồn vào lỗ luồn dây
an toàn màu xanh dương ở ghế trẻ em và
cài lại cho chặt.
✪ Dây buộc phía trên phải gắn vào xe đúng
cách và chặt.
✪ Trẻ em phải nằm mặt hướng về phía sau
cho đến khi hai vai ngang đến dấu hiệu độ
cao của vai trong ghế trẻ em.
✪ Các dây ràng phải ngang hoặc chếch hơn
hai vai của trẻ em một chút.

Các dây ràng
không xoắn lại

Dây ràng
Dây buộc
phía trên
Lỗ luồn dây an toàn
MÀU XANH DƯƠNG

Các dây ràng
phải chặt

Nhờ giúp đỡ ở đâu

✪ Kidsafe SA có thể lắp đặt ghế trẻ em và hướng dẫn quý vị cách sử dụng (có tính lệ phí).
✪ Kidsafe SA cũng cho thuê nôi xách tay cho bé sơ sinh của quý vị (có tính lệ phí).

MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VUI LÒNG TRUY CẬP

(08) 7089 8554
enquiries@kidsafesa.com.au
Hãy đến viếng Kidsafe Centre,
Hilton của chúng tôi
6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA

kidsafesa.com.au

