Các lệnh cấm sản phẩm
Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến sản phẩm có thể bị cấm nếu có nguy cơ chúng có thể gây
ra thương tật trầm trọng, bệnh tật hoặc tử vong.
Theo Luật Người tiêu dùng Úc (ACL, Australian Consumer Law), các nhà cung cấp có trách nhiệm
bán các sản phẩm tiêu dùng an toàn và phù hợp với mục đích. Những nhà cung cấp nào không
tuân thủ các lệnh cấm sản phẩm theo ACL có thể chịu biện pháp cưỡng hành như bị phạt tiền và
tiền phạt đáng kể
Trước khi cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng ở Úc, quý vị nên:
•

kiểm tra xem bất kỳ sản phẩm nào quý vị cung cấp có bị cấm hay không

•

nếu bán trực tuyến, hãy chặn bất kỳ sản phẩm nào bị cấm ở Úc hoặc không tuân thủ luật pháp
Úc, không được phép vận chuyển đến Úc

•

thực hiện các hệ thống tuân thủ an toàn sản phẩm như là ưu tiên cho doanh nghiệp của quý vị

•

luôn biết thông tin cập nhật về tình hình an toàn sản phẩm ở Úc bằng cách đăng ký nhận thông
tin cảnh báo qua email của Product Safety Australia.

Dưới đây quý vị sẽ tìm thấy thông tin về các lệnh cấm sản phẩm hiện hành. Muốn biết các gợi ý về
việc cung ứng có trách nhiệm, hãy xem Tìm nguồn cung ứng sản phẩm một cách có trách nhiệm,
Tìm nguồn cung cấp an toàn và Bán hàng trực tuyến.
Nếu biết bất kỳ sản phẩm bị cấm hoặc không an toàn nào đang được cung cấp tại Úc, quý vị có thể
Trình báo sản phẩm không an toàn.
Xem: Về các lệnh cấm sản phẩm

Sản phẩm bị cấm
Tất cả các lệnh cấm an toàn sản phẩm vĩnh viễn và tạm thời hiện hành của Liên bang cũng như
lệnh cấm tạm thời của tiểu bang và lãnh thổ.

Đèn cầy/nến bấc có chì
Lệnh cấm này áp dụng với bấc đèn cầy/nến có hơn 0,06 phần trăm chì và bao gồm bấc bán như
một phần của đèn cầy/nến hoặc bán riêng lẻ.
Nguy cơ: nhiễm độc chì, dẫn đến tàn tật và khiếm khuyết

Giá đỡ đèn cầy/nến dễ bắt lửa
Lệnh cấm này áp dụng với giá đỡ và đồ trang trí đèn cầy/nến, khi bị ngọn lửa hoặc nhiệt tỏa ra từ
đèn cầy/nến, sẽ bốc cháy và tiếp tục cháy trong khoảng thời gian từ năm giây trở lên sau khi bốc
cháy.
Nguy cơ: nguy cơ hỏa hoạn

DEHP trong đồ nhựa trẻ em
Lệnh cấm này áp dụng với đồ chơi, vật dụng chăm sóc trẻ em, đồ đựng và đồ dùng để ăn uống
dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi, có thể dễ dàng bị nhai và/hoặc mút. Các mặt hàng có hơn 1
phần trăm trọng lượng là diethylhexyl phthalate (DEHP) bị cấm.
Nguy cơ: độc tính về sinh sản đối với trẻ em

Cầu lửa & các mặt hàng tương tự
Lệnh cấm này áp dụng với cầu lửa và các mặt hàng tương tự. Cầu lửa là những quả bóng được chế
tạo bằng vật liệu chống cháy và được thiết kế để tẩm nhiên liệu dễ bắt lửa, rồi đốt cháy và đá
hoặc ném để giải trí.
Lệnh cấm không áp dụng khi mặt hàng này được cung cấp cho các nghệ sĩ trình diễn chuyên
nghiệp sử dụng hoặc sử dụng trên sân khấu, với điều kiện có thể chứng minh được trình độ hoặc
mục đích sử dụng phù hợp.
Nguy cơ: bị phỏng/bỏng trầm trọng

Mặt nạ phòng độc với thiết bị thở amiăng
Lệnh cấm này áp dụng với mặt nạ phòng hơi độc và mặt nạ phòng độc loại sưu tập có chứa
amiăng (thạch miên). Mặt nạ phòng hơi độc là một phần của thiết bị thở thường bao gồm tấm
chắn che kín mặt, một ống dẫn và một hộp nhỏ bằng kim loại có thể tháo rời có bộ lọc amiăng.
Nguy cơ: u trung biểu mô, là một dạng ung thư

Glucomannan ở dạng viên nén
Lệnh cấm này áp dụng với glucomannan ở dạng viên nén. Glucomannan là chất ức chế cảm giác
thèm ăn, nở phồng trong dạ dày để tạo cảm giác no bụng.
Lệnh cấm này không áp dụng với glucomannan ở dạng viên nang hoặc bột.
Nguy cơ: nguy cơ nghẹt thở

Hũ thạch mini có konjac
Lệnh cấm này áp dụng với hũ thạch mini có konjac, chiều cao hoặc bề rộng từ 45mm trở xuống.
Hũ thạch mini là sản phẩm bánh kẹo nhỏ thường bán theo hình thức gói nhiều hũ. Khi ăn, konjac
không dễ dàng tan ra.
Nguy cơ: hiểm họa bị nghẹt thở

Quẹt lửa mới lạ
Lệnh cấm này áp dụng với quẹt lửa thuốc lá mới lạ giống như đồ chơi được thiết kế để tạo ra ngọn
lửa đốt thuốc lá hoặc các vật liệu dễ bắt lửa khác.
Nguy cơ: bị phỏng/bỏng trầm trọng và hỏa hoạn

Thuốc lá mới lạ
Lệnh cấm này áp dụng với thuốc lá mới lạ trông giống như thuốc lá thật và có magiê silicat ngậm
nước là thành phần chính trong bột phấn.
Nguy cơ: hít phải bột phấn, gây bệnh tật và tổn thương phổi

Hồ bơi và spa có thiết kế không an toàn
Lệnh cấm này áp dụng với các hồ bơi và spa lưu động (bao gồm các hồ bơi và spa có thể vận
chuyển được) có hộp hút hay thoát nước 'kiểu chiếc bô' không an toàn, không thiết kế để giảm
thiểu khả năng tóc và các bộ phận cơ thể khác bị kẹt vào.
Nguy cơ: bị kẹt vào, gây thương tật trầm trọng và tử vong do chết đuối

Đèn lồng trời
Lệnh cấm này áp dụng với đèn lồng trời, là loại khinh khí cầu tí hon, không điều khiển được, hoạt

động dựa trên ngọn lửa ngọn đốt nóng không khí bên trong đèn lồng, làm cho nó bay lên cao
trong bầu khí quyển.
Nguy cơ: hiểm họa hỏa hoạn

Nam châm nhỏ công suất lớn
Lệnh cấm này áp dụng với nam châm có thể tách rời hoặc rớt ra:
•

đủ nhỏ để lắp vào ống trụ các bộ phận nhỏ, sử dụng trong tiêu chuẩn bắt buộc đối với đồ
chơi

•

có từ thông lớn hơn 50 và

•

nhà cung cấp tiếp thị hoặc cung cấp để sử dụng theo bất kỳ hình thức nào dưới đây:
o

đồ chơi, trò chơi hoặc trò chơi ráp hình

o

bộ đồ chơi xây dựng hoặc mô hình

o

đồ trang sức, đeo trong hoặc quanh miệng hoặc mũi.

Nguy cơ: nội thương và tử vong nếu nuốt phải

Sản phẩm thuốc lá không khói
Lệnh cấm này áp dụng với các sản phẩm thuốc lá không khói, bao gồm thuốc lá nhai, thuốc dán,
bột và thuốc hít qua mũi hoặc ngậm trong miệng.
Nguy cơ: các bệnh và nhiễm trùng liên quan đến nicôtin

Lớp che đèn pha màu
Lệnh cấm này áp dụng với lớp che đèn pha màu giảm hơn 15% độ sáng đèn pha. Lớp che đèn pha
màu là tấm chắn màu gắn phía trước đèn trước của xe cộ.

Nguy cơ: giảm tầm nhìn, gây thương tật trầm trọng hoặc tử vong

Hạt kim loại gắn lưỡi không có lỗ xỏ
Lệnh cấm này áp dụng với tất cả các hạt kim loại gắn trên lưỡi không có lỗ xỏ . Đây là những hạt
nhỏ, đeo như đồ trang sức trên lưỡi mà không cần xỏ lỗ. Chúng chỉ có một lỗ nhỏ ở một bên, có
tác dụng tạo chân không để hút khi gắn vào lưỡi.
Nguy cơ: hít vào, gây khối u ở phổi hoặc đường hô hấp

Kem đánh răng có diethylene glycol
Lệnh cấm này áp dụng với kem đánh răng có hơn 0,25% trọng lượng là diethylene glycol (DEG).
DEG là chất độc hại mà một số nhà sản xuất sử dụng để thay thế glycerine trong kem đánh răng.
Nguy cơ: Ngộ độc DEG, gây bệnh tật, bao gồm suy thận và gan

Đồ chơi có các hạt nhỏ
Lệnh cấm này áp dụng với đồ chơi bơm hơi, đồ mới lạ và đồ nội thất có thể bơm hơi bằng miệng
và có các hạt rời hoặc các hạt nhỏ bên trong sản phẩm có thể hít vào trong khi thổi phồng hoặc xì
hơi.
Nguy cơ: hít vào, bị nghẹn và ngạt thở, gây bệnh tật hoặc tử vong

Dao hoặc đồ cắt không khai báo trong bộ văn phòng phẩm
Lệnh cấm này áp dụng với các bộ vật dụng nghệ thuật, thủ công và văn phòng phẩm dành cho trẻ
em có con dao hoặc đồ cắt, trừ phi con dao hoặc đồ cắt đó có khai báo. Phần khai báo dao hoặc
đồ cắt phải dễ đọc và hiển thị nổi bật trên bao bì bằng chữ cao không dưới 3mm.
Nguy cơ: cắt đứt, vết rách và vết thương do bị lủng/thủng

Bóng nước Yo-Yo
Lệnh cấm này áp dụng với bóng nước yo-yo và các sản phẩm mới lạ tương tự khác:
•

dùng để ném và kéo lại vào tay

•

có sợi dây đàn hồi có khả năng dài ra ít nhất 500 mm chiều dài và thường có
o

gắn cái vòng ở một đầu để đeo quanh ngón tay

o

đầu kia có gắn một vật cao su tổng hợp mềm.

Lệnh cấm không áp dụng với một số đồ chơi thể thao và ngoài trời, chẳng hạn như gậy đánh (bat)
và quả bóng có gắn dây đàn hồi, hoặc mặt hàng gọi là 'Yo-Be Sling Disc' (Đĩa Ném Có Gắn Dây).
Nguy cơ: bị dây siết cổ và bệnh tật và dị ứng da vì chất lỏng bên trong

