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Các sản phẩm em bé và nhà trẻ
Các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc của Úc

Nếu là nhà sản xuất, nhập khẩu, bán sỉ hay bán lẻ các sản phẩm em bé và nhà trẻ cung 
cấp cho nước Úc (qua mạng internet hay tại cửa tiệm), quý vị phải tuân thủ các tiêu 
chuẩn an toàn bắt buộc được áp dụng tại Úc. Cung cấp hay buôn bán các sản phẩm em 
bé và nhà trẻ không đạt các tiêu chuẩn cho người tiêu dùng ở Úc là bất hợp pháp.

Thiết bị ràng nịt trẻ em sử dụng trong 
xe hơi
Thiết bị ràng nịt trẻ em trong xe hơi được sử dụng để giữ 
yên đứa bé trong xe và giảm thiểu nguy cơ bị thương tích 
hay bị tử vong trong trường hợp xảy ra tai nạn xe hơi.

Tiêu chuẩn Úc liệt kê tám loại thiết bị ràng nịt trẻ em gồm:

�� Loại A: thiết bị ràng nịt quay mặt về phía sau hay 
được lắp đặt ngang với đai nịt (loại này có tám kiểu 
khác nhau)

�� Loại B: ghế hướng ra phía trước với đai nịt dành cho 
trẻ em khoảng từ sáu tháng đến bốn tuổi

�� Loại C: đai nịt hướng về phía trước sử dụng với ghế 
độn không có ghế (loại này có hai kiểu khác nhau)

�� Loại D: ghế quay mặt về phía sau với đai nịt dành cho 
trẻ em từ khoảng sáu tháng đến bốn tuổi

�� Loại E: ghế độn sử dụng chung với nịt an toàn ngang 
qua bụng dành cho trẻ em thấp hơn 128 cm

�� Loại F: ghế độn sử dụng chung với nịt an toàn ngang 
qua bụng cho trẻ em thấp hơn 138 cm

�� Loại G: thiết bị ràng nịt quay mặt về phía trước với đai 
nịt cho trẻ em từ sáu tháng đến tám tuổi

�� Loại H: ghế chuyển đổi được sử dụng với ghế độn hay 
với nịt an toàn không có ghế độn.

Loại kết hợp: Thiết bị ràng nịt trẻ em cũng có thể là sự kết 
hợp các loại nói trên như:

�� Loại AB

�� Loại BE.

Thiết bị ràng nịt trẻ em được thiết kế cho trẻ em bị khuyết 
tật hay các đặc tính đã có trước của xe không phải theo 
các tiêu chuẩn bắt buộc này.

Nhãn dán
Những nhãn cảnh báo phải có vĩnh viễn và đọc được trên 
tất cả các thiết bị ràng nịt trẻ em. Các tiêu chuẩn bắt buộc 
bao gồm những cảnh báo bổ sung cần thiết đối với mỗi 
loại thiết bị ràng nịt đặc biệt và các thông tin thêm về kích 
cỡ, ngôn từ và định dạng của lời cảnh báo.

Trên bao bì tất cả các loại thiết bị ràng nịt trẻ em trong 
xe hơi và thiết bị ràng nịt trẻ em phải có các lời cảnh báo 
dưới đây:

�� sử dụng thiết bị ràng nịt đúng như trình bày trong 
hướng dẫn

�� cần phải giám sát trẻ em vì các em có thể mở khoá

�� CẢNH BÁO: KHÔNG ĐỂ CÁC EM TRÊN XE MÀ 
KHÔNG CÓ NGƯỜI TRÔNG CHỪNG 

�� đừng thay đổi hay cải biến thiết bị ràng nịt này



�� mọi sửa chữa phải do nhà sản xuất hay đại lý  
thực hiện

�� đừng để thiết bị ràng nịt tiếp xúc với thuốc đánh bóng, 
dầu, thuốc tẩy trắng hay các hoá chất khác

�� tiêu hủy thiết bị ràng nịt trong xe nếu đã bị đụng xe 
nặng ngay cả khi không nhìn thấy hư hại rõ ràng.

Hướng dẫn
Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng và bảo trì thiết bị ràng nịt trẻ 
em phải có trong tập sách hay tờ chỉ dẫn được cột vào 
thiết bị. Những thứ này phải lấy ra được hay được cung 
cấp dưới dạng bỏ túi như là một phần của thiết bị ràng nịt 
trẻ em. Đối với các thiết bị ràng nịt loại C tập sách hay tờ 
chỉ dẫn phải được kèm chung với thiết bị.  

Các yêu cầu chính yếu khác
�� Phải có đai buộc bên trên để giảm thiểu việc đầu của 

đứa trẻ bị giật về phía trước trong tai nạn xe hơi.

�� Loại thiết bị ràng nịt quay mặt về phía trước phải có nịt 
đôi qua háng—với đai nịt gắn chặt ở tối thiểu năm chỗ.

�� Đai nịt phải có một điểm điều chỉnh duy nhất.

�� Bộ phận điều chỉnh đai nịt phải tự khoá.

�� Đai nịt phải có khoá mở nhanh.

�� Lớp bao phủ và lớp lót phải:
 – che kín bất kỳ phần polystyrene nào có thể độc hại 

cho đứa trẻ
 – bảo đảm đai nịt không dễ bị xoắn hay rối.

�� Các phần và phụ kiện khác phải:
 – chắc chắn, không dễ tuột ra và không sắc nhọn hay 

nguy hại nếu đứa trẻ đụng được đến chúng
 – có yêu cầu về cỡ và kích thước trên hệ thống cài 

đặt để thiết bị ràng nịt trẻ em có thể tương thích với 
các chỗ ngồi trên xe khác nhau.

�� Các thành phần phải đủ bền để không dễ bị hao mòn 
vì sử dụng thường xuyên.

�� Các đầu bọc phải chặt chẽ, liền lạc.

�� Nhà cung cấp phải trắc nghiệm các tác động mô phỏng 
ở phía trước, bên hông, phía sau và xoay ngược.

Nôi sử dụng trong nhà
Các loại nôi dùng trong nhà thường bao gồm các nôi hình 
chữ nhật là chỗ ngủ thường xuyên cho một bé sơ sinh hay 
em bé với hai thành nôi đẩy lên cao và hai đầu nôi có các 
tấm lát và thanh chắn. Nôi cũng có thể được chuyển đổi 
thành giường ngủ cho các trẻ chập chững. Khi loại nôi này 
được chế tạo để dùng làm nôi, nó phải tuân theo các tiêu 
chuẩn bắt buộc.

Các loại nôi cổ hay đồ sưu tầm được miễn tuân theo các 
tiêu chuẩn bắt buộc.

Nhãn dán
Các nôi dùng trong nhà phải có các thông tin về lắp ráp an 
toàn, cách sử dụng và kích cỡ tấm nệm nên sử dụng.

Nhà sản xuất phải cung cấp các thông tin lắp ráp trên: 

�� tờ chỉ dẫn kèm theo chiếc nôi

�� nhãn dán hay miếng thẻ có dây cột gắn vào nôi

�� phần bao bì bên ngoài chiếc nôi, và

�� chính chiếc nôi.

Nôi phải có nhãn dán đọc được, bền chắc và rõ ràng trên 
tấm nệm cung cấp các thông tin về:

�� nhà sản xuất và tháng/năm chế tạo

�� đề nghị kích cỡ và độ dầy tấm nệm

�� đề nghị sử dụng phần đáy điều chỉnh được trên nôi có 
đặc điểm này.

Các loại nôi cổ hay đồ sưu tầm phải được cung cấp giấy 
chứng nhận bắt buộc từ nhà cung cấp ghi rõ là không 
an toàn khi đặt em bé vào trong nôi. Nó cũng phải có hai 
tấm kim loại gắn trên nôi với nhãn dán cảnh báo dưới đây 
(không theo tỷ lệ):

WARNING! 

This cot does not meet the mandatory 
safety standard.

For display purposes only.

Các yêu cầu chính yếu khác
�� Nôi phải đạt các yêu cầu về va chạm, độ chắc, sức tải, 

độ bền và sự ổn định.

�� Các tiêu chuẩn bắt buộc đề ra yêu cầu thiết kế và cấu 
tạo cho nôi hoặc có sàn cố định hay có đến hai vị trí 
sàn nôi. Điều này bao gồm yêu cầu về khoảng cách và 
kích cỡ tối thiểu cho:
 – phần trên của tấm nệm đáy và phần cạnh trên của 

phía bên hông thấp nhất của nôi cho vị trí sàn nôi 
trên hay dưới

 – các tấm lát và thanh chắn
 – nệm nôi
 – chỗ đặt chân hay ngón chân để leo
 – khoảng hở nguy hiểm

�� Các nôi mua cũ có cùng yêu cầu về thiết kế và sản 
xuất như các nôi mới. Tuy nhiên có ba trường hợp 
ngoại lệ:
 – những chỗ nhô ra không được lớn hơn 8 mm
 – không được có khoảng hở nào rộng hơn 95 mm 

nhưng không có yêu cầu nào cấm các khoảng hở 
trong khoảng từ 30 đến 50 mm

 – không có yêu cầu về nhãn thông tin và các dấu hiệu 
an toàn.



Các nôi gấp lại được
Các nôi gấp lại được là những chỗ quây kín có thể dùng 
để ngủ và có thể gấp lại được khi không sử dụng. Chúng 
bao gồm những thứ được gọi là cũi cho em bé chơi có 
sàn và chỉ được cha mẹ hay người chăm sóc sử dụng để 
làm chỗ ngủ tạm thời cho các trẻ sơ sinh mà thôi.

Các nôi gấp lại được có thể hoặc có nệm cố định làm nền 
hay tấm nệm riêng rẽ có thể lấy ra được.

Nhãn dán
Một nhãn dán vĩnh viễn, nhìn thấy rõ và đọc được phải 
được dán ở mặt trong của nôi sao cho người sử dụng có 
thể nhìn thấy nhãn dán này khi dựng nôi. Nhãn dán phải 
bao gồm:

�� hướng dẫn cách thức lắp ráp và khoá lại

�� cảnh báo kiểm tra trước mỗi lần sử dụng rằng chiếc 
nôi phải được lắp ráp đúng cách và đã cài các chốt 
khóa đầy đủ

�� hoặc cảnh báo chỉ sử dụng các tấm nệm có kích cỡ 
nhất định hay cảnh báo chỉ sử dụng nệm được bán 
kèm theo sản phẩm—cả hai việc đều hợp lệ

�� lời cảnh báo đừng đặt thêm nệm vì việc này có thể gây 
ngạt thở.

Các yêu cầu chính yếu khác
�� Tấm nệm và tất cả những vật liệu lát và đệm khác phải 

đủ cứng để không bị uốn theo hình dạng khuôn mặt 
em bé

�� Sàn đế phải được thiết kế để tạo một mặt phẳng vững 
chắc để đặt tấm nệm hay phải kết hợp với tấm nệm

�� Tấm nệm phải chạm vào nôi ở các phía và phải thật 
vừa vặn

�� Các nôi gấp lại được không được có tấm nệm hay các 
bộ phận khác trong nôi thuộc loại bơm hơi. Cả hai loại 
nệm bơm bằng tay và tự bơm lên đều không được 
sử dụng.

�� Các số đo về chiều cao tối thiểu áp dụng cho hai bên 
hông và các đầu của chiếc nôi gấp lại được và vị trí 
của chỗ lồi ra có thể sử dụng làm chỗ đặt chân để leo.

�� Các số đo tối thiểu cũng áp dụng đối với chiều sâu của 
chiếc nôi gấp lại được cả ở vị trí trên và dưới có và 
không có nệm.

�� Các kích thước tối thiểu cũng áp dụng đối với chỗ 
đặt chân 

�� Tất cả các chốt khóa phải:
 – có vị trí khoá rõ ràng và nổi bật
 – được thiết kế để đứa trẻ bên trong nôi không thể 

mở hay kích hoạt cơ chế này được.

Xe trẻ em tập đi
Xe trẻ em tập đi là các thiết bị:

�� gồm có một khung trên các bánh xe

�� được thiết kế để giữ đứa bé chưa tập đi, bên trong 
khung, chân chạm đất

�� được đẩy đi do cử động của đứa bé. 

Tiêu chuẩn bắt buộc không áp dụng với sàn nhẩy của em 
bé hay chỗ đặt em bé ngồi chơi đứng yên.

Nhãn dán
Xe trẻ em tập đi phải được dán nhãn vĩnh viễn với nhãn 
dán cảnh báo có:

�� màu tương phản

�� vĩnh viễn

�� nhìn thấy rõ

�� kiểu chữ sans serif, và

�� có dấu hiệu báo động an toàn.

Xe trẻ em tập đi phải được dán những nhãn dán cảnh báo 
dưới đây (không theo tỷ lệ):

 WARNING

Never leave child unattended

Always keep child in view while in walker

Ghi chú: Nền màu cam với hàng chữ ‘CẢNH BÁO’ không bắt buộc trong 
nhãn này.

 WARNING 
STAIR HAZARD

Avoid serious injury or death

Block stairs/steps securely before using walker 
even when using parking brake

Ghi chú: Hàng chữ ‘ngay cả khi sử dụng thắng đứng yên’ chỉ cần thiết đối với 
các xe trẻ em tập đi có thắng đứng yên.

Xem các tiêu chuẩn bắt buộc để biết yêu cầu về kích cỡ 
đặc biệt và màu sắc.

Những nhãn dán cảnh báo dưới đây cũng phải xuất hiện 
trên xe tập đi:

�� Chỉ sử dụng trên bề mặt bằng phẳng và không có đồ 
vật có thể khiến xe tập đi bị lật nhào.

�� Để tránh cho em bé bị phỏng, giữ bé tránh xa nước 
nóng, bếp lò, lò sưởi, lò sưởi di động, lò sưởi củi 
v…v…

�� Đối với các xe tập đi có thắng đứng yên:
 – Cảnh báo: Việc sử dụng thắng đứng yên không 

hoàn toàn ngăn xe tập đi không chuyển động. Luôn 
luôn có thể nhìn thấy đứa trẻ trong xe tập đi ngay cả 
khi sử dụng thắng đứng yên (chỉ đối với các xe tập 
đi có trang bị thắng đứng yên).



Xe nôi và xe đẩy cũng phải được dán nhãn vĩnh viễn và 
nhìn thấy rõ với:

�� tên thương hiệu cầu chứng và địa chỉ tại Úc và Tân 
Tây Lan của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu hay 
nhà cung cấp

�� tên của kiểu hay số kiểu của chiếc xe nôi hay xe đẩy

Đai nịt trên xe đẩy phải được dán nhãn vĩnh viễn và nhìn 
thấy rõ với nhãn dán cảnh báo dưới đây (không theo tỷ lệ):

WARNING

USE THIS HARNESS AT ALL TIMES

Loại xe đẩy em bé không ngả được với chỗ dựa không 
điều chỉnh được ngả ra góc trên 130° cho đến nằm ngang, 
phải được dán nhãn vĩnh viễn và nhìn thấy rõ được với lời 
cảnh báo phụ thêm dưới đây (không theo tỷ lệ):

WARNING 

NOT RECOMMENDED FOR A CHILD  

UNDER 6 MONTHS OLD

Các yêu cầu chính yếu khác
Xe nôi và xe đẩy

�� Xe nôi và xe đẩy phải có một hay nhiều thiết bị thắng 
đứng yên xe để hạn chế sự chuyển động của xe nôi 
hay xe đẩy em bé.

�� Cơ chế nhả thiết bị thắng đứng yên xe này phải nằm 
ở vị trí mà đứa trẻ không đụng đến được khi các em 
được nịt lại đúng cách trên chiếc xe nôi hay xe đẩy.

�� Bộ phận khởi động (một phần của thiết bị thắng đứng 
yên xe được sử dụng để kích hoạt cơ chế thắng) phải 
có màu đỏ và khung sườn và các khuôn đúc bao 
quanh phải có màu tương phản.

�� Xe nôi và xe đẩy phải được cung cấp các dây buộc 
thích hợp. Dây buộc phải được thiết kế để giảm thiểu 
khả năng gây nguy hại làm nghẹt thở em bé bên trong 
hay bên ngoài xe đẩy.

Chỉ dành cho xe đẩy

�� Các yêu cầu về thiết kế và chế tạo áp dụng cho đai nịt 
an toàn, đai buộc ngang hông, đai buộc qua háng và 
vật chắn đầu.

�� Có những yêu cầu thử nghiệm đặc biệt cho miếng 
chắn đầu.

Xin xem tiêu chuẩn bắt buộc để biết thêm thông tin.

Các yêu cầu quan trọng khác
Các xe tập đi phải có cơ chế thắng để ngăn nó bị rớt 
xuống các bậc cấp và cầu thang và được kiểm tra về:

�� khả năng chống lại tình trạng lật nhào

�� tính hiệu quả của cơ chế thắng và dừng.

Xe nôi và xe đẩy em bé
Xe nôi là chiếc xe có bánh được thiết kế với thân xe hình 
như chiếc hộp hay có hình dạng như chiếc thuyền để chở 
em bé hay đứa trẻ cân nặng đến 9 kilô, chủ yếu trong tư 
thế nằm ngả hoàn toàn.

Xe đẩy em bé là phương tiện di chuyển có bánh được 
thiết kế để đẩy em bé trong tư thế ngồi và có thể điều 
chỉnh được sang tư thế ngả người phân nửa hay nằm 
hoàn toàn. Loại này gồm xe đẩy có thể chuyển đổi từ hay 
thành một sản phẩm khác chẳng hạn như xe ba bánh.

Các loại xe nôi và xe đẩy kết hợp phải theo đúng các tiêu 
chuẩn bắt buộc.

Nhãn dán
Xe nôi và xe đẩy phải được dán nhãn vĩnh viễn và dễ nhìn 
thấy với những lưu ý dưới đây ở vị trí nổi bật (không theo 
tỷ lệ):

WARNING

FOLLOW THE MANUFACTURER’S 

INSTRUCTIONS

PUT ON ALL THE BRAKES WHENEVER YOU 

PARK THE PRAM/STROLLER*

DO NOT LEAVE THE CHILD UNATTENDED

DO NOT CARRY EXTRA CHILDREN OR BAGS 

ON THIS PRAM/STROLLER*

MAKE SURE CHILDREN ARE CLEAR OF 

ANY MOVING PARTS IF YOU ADJUST THE 

PRAM/STROLLER, OTHERWISE THEY MAY 

BE INJURED.

* Sử dụng hoặc chữ ‘xe nôi’ hay chữ ‘xe đẩy’ cho thích hợp.

Các dây buộc phải được dán nhãn vĩnh viễn và rõ ràng với 
lời cảnh báo dưới đây (không theo tỷ lệ):

WARNING

USE THIS STRAP TO STOP THE PRAM/

STROLLER* ROLLING AWAY

* Sử dụng hoặc chữ ‘xe nôi’ hay chữ ‘xe đẩy’ cho thích hợp.



Lời cảnh báo phải đọc được rõ ràng và:

�� có chữ với chiều cao tối thiểu là 2,5 mm

�� bao gồm chữ CẢNH BÁO in đậm và nằm ở một hàng 
riêng biệt

�� bao gồm thông tin về việc kiểm tra ti (núm vú) giả để 
xem có bị hư hại hay mềm yếu trước mỗi lần sử dụng 
và có nguy cơ xiết cổ do việc cột ti (núm vú) giả vào 
một sợi dây hay dải ruy băng hay không.

Các yêu cầu chính yếu khác
Ti (núm vú) giả cho trẻ em

�� Tất cả các thành phần đều không được có các cạnh 
sắc bén có thể gây thương tích.

�� Miếng chắn của ti (núm vú) giả phải có kích cỡ tối thiểu 
để nó không lọt được vào bên trong miệng em bé.

�� Miếng chắn phải có hai hay nhiều lỗ thông hơi với kích 
cỡ đặc biệt và ở những vị trí nhất định để em bé có 
thể thở được trong trường hợp ti (núm vú) giả bị kẹt 
trong miệng.

�� Đầu ti (núm vú) phải nhẵn thín và không được để chất 
lỏng rò vào bên trong hay làm đầy đầu ti (núm vú) vì vi 
trùng có thể sinh sôi nảy nở và gây nhiễm trùng.

�� Vòng hay tay nắm ti (núm vú) giả phải chắc chắn và 
không được tách khỏi miếng chắn hay long ra.

�� Vòng hay tay nắm phải nắm được để người lớn hay 
người chăm sóc có thể lấy ti (núm vú) giả ra dễ dàng 
trường hợp nó bị kẹt trong miệng em bé.

�� Ti (núm vú) giả không được có chữ in nào ở đầu trẻ 
em bú của miếng chắn hay bất kỳ hình in nào dán lên 
bất kỳ phần nào của ti (núm vú) giả.

�� Các hình trang trí không được bong ra trong lúc mô 
phỏng điều kiện hay trắc nghiệm đầu ti (núm vú) giả.

�� Thử nghiệm độ bền dãn và miếng chắn phải được 
thực hiện để bảo đảm ti (núm vú) giả đạt các yêu cầu 
về độ chắc, độ bền và kích cỡ. Khi được trắc nghiệm, 
không phần nào của ti (núm vú) giả được bong ra, 
rách, nứt hay vỡ.

Dây đeo ti (núm vú) giả

�� Chiều dài dây đeo ti (núm vú) giả tối đa là 220 mm để 
không trở nên nguy cơ xiết cổ.

�� Khi được trắc nghiệm, không phần nào của dây đeo ti 
(núm vú) giả bị bể, rách hay bong ra 

�� Phần đính vào quần áo (nối dây đeo ti (núm vú) giả với 
quần áo của đứa trẻ) phải không được bể, rách hay 
bong ra trong khi trắc nghiệm gồm mở và đóng liên tục 
hàm của bộ phận đính vào quần áo.

�� Các hình dán và nhãn dán phải không được dính vào 
dây đeo ti (núm vú) giả.

Ti (núm vú) giả và dây đeo ti  
(núm vú) giả
Ti (núm vú) giả, còn gọi là vật làm an dịu là một vật nhằm 
mục đích làm thoả mãn nhu cầu bú không có chất bổ 
dưỡng của đứa trẻ, bao gồm đầu ti (núm vú) cho đứa 
trẻ bú.

Một dây đeo ti (núm vú) giả bao gồm ghim, dây ruy băng, 
sợi dây, dây xích, dây bện, dây da, sợi hay bất kỳ thứ gì 
tương tự được thiết kế để buộc vào đầu ti (núm vú) giả 
của em bé.

Ti (núm vú) giả được dùng cho những trẻ em sinh thiếu 
tháng hay để áp dụng điều trị và được theo dõi hay hướng 
dẫn y khoa được miễn tuân theo các tiêu chuẩn bắt buộc.

Nhãn dán
Các ti (núm vú) giả phải được bán trong tình trạng sạch sẽ 
trong bao bì được khằn kín và phải có những nhãn dán và 
chỉ dẫn dưới đây (không theo tỷ lệ):

WARNING

A torn or broken dummy poses a choking hazard. 

Inspect carefully before each use. Pull the teat 

in all directions. Throw away at the first sign of 

damage or weakness.

A cord or ribbon attached to a dummy poses a 

strangulation hazard. Do not attach a dummy to 

your child’s clothing.



Hàng chữ phải bao gồm:

�� chữ CẢNH BÁO viết bằng chữ in và cao ít nhất 10 mm

�� những chữ ĐUỐI NƯỚC, KHÔNG, LUÔN LUÔN và 
KHÔNG BAO GIỜ phải viết bằng chữ in và cao ít nhất 
5 mm

�� những chữ thường phải cao ít nhất 2,5 mm

�� hai dấu hiệu báo động an toàn phải nằm ngay bên trái 
và phải của dòng chữ cảnh báo. Hình tam giác phải:
 – đều cạnh (tất cả các bên có chiều dài bằng nhau ít 

nhất 30 mm)
 – có dấu chấm than bên trong và phải cao ít nhất  

13 mm
 – các chữ, hình tam giác và các dấu chấm than 

phải có màu tương phản với nền của hàng chữ 
cảnh báo.

Cảnh báo phải:

�� được cố định vĩnh viễn trên các dụng cụ trợ giúp tắm 
em bé

�� nằm ở chỗ dễ nhìn thấy trên dụng cụ trợ giúp tắm  
em bé

�� nhìn thấy rõ ràng khi cho trẻ em ở trong dụng cụ trợ 
giúp tắm.

Trên bao bì

Cảnh báo an toàn trên bao bì dụng cụ trợ giúp tắm cho trẻ 
em là điều không bắt buộc nếu nó đọc được rõ ràng xuyên 
qua bao bì và bao bì không có màu và trong suốt.

Dụng cụ trợ giúp tắm em bé
Dụng cụ trợ giúp tắm em bé được thiết kế để giữ cho em 
bé trong lúc tắm.

Các thiết kế thay đổi và có thể gồm:

�� ghế ngồi để tắm

�� nôi

�� võng

�� ghế nằm ngả người

�� vật nâng đỡ

�� vòng nổi trên mặt nước

vật nâng đỡ là phụ kiện cho hay dính liền với bồn tắm của 
đứa bé.

Nhãn dán
Trên vật dụng trợ giúp tắm

Vật dụng trợ giúp tắm em bé phải được dán nhãn vĩnh 
viễn với hàng chữ cảnh báo dưới đây (không theo tỷ lệ):

On Bath Aid

Baby bath aids must be permanently marked with 
the following warning statement (not to scale): 
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Sản phẩm Tiêu chuẩn  
bắt buộc

Tiêu chuẩn tự nguyện

Thiết bị ràng 
nịt trẻ em sử 
dụng trong 
xe hơi

Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 3 của 
năm 2014

AS/NZS 1754 (phiên bản 
2004, 2010 và 2013)

Nôi sử dụng 
trong nhà

Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 6 của 
năm 2005

AS/NZS 2172:2003

AS 8124.7-2003

Nôi gấp  
lại được 

Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 4 của 
năm 2008

AS/NZS 2195:1999

Xe trẻ em 
tập đi 

Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 1 của 
năm 2013

ASTM F977-12

Xe nôi và xe 
đẩy em bé

Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 8 của 
năm 2007

AS/NZS 2088:2000

Vú giả và 
dây ti (núm 
vú) giả*

Tiêu chuẩn An 
toàn Hàng Tiêu 
dùng (Ti (núm 
vú) giả của em 
bé và Dây đeo 
Ti (núm vú) giả) 
2017 

AS 2432:2015

EN 1400:2013+A1:2014

EN 12586:2007+A1:2011

Dụng cụ trợ 
giúp tắm  
em bé

Tiêu chuẩn An 
toàn Hàng tiêu 
dùng (Dụng cụ 
trợ giúp tắm em 
bé) 2017

ASTM F1967-13

* Những tiêu chuẩn bắt buộc hiện hành bao gồm giai đoạn chuyển tiếp để 
giúp đỡ việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn bắt buộc mới. Đến ngày 30 tháng 
Sáu năm 2019, nhà cung cấp được chọn lựa tuân thủ với những yêu cầu 
từ hoặc tiêu chuẩn bắt buộc mới hay Thông báo Bảo vệ Người tiêu dùng 
Số 33. Từ ngày 1 tháng Bảy năm 2019, nhà cung cấp chỉ phải tuân thủ Tiêu 
chuẩn An toàn Hàng Tiêu dùng 2017 (ti (núm vú) giả của em bé và dây đeo 
ti (núm vú) giả)

Truy cập trang mạng của chúng tôi:  
www.productsafety.gov.au

Tham gia cùng chúng tôi trên phương tiện xã hội:

      

Trắc nghiệm
Nhà cung cấp sản phẩm phải theo các tiêu chuẩn bắt buộc 
được khuyến khích sử dụng các phòng thí nghiệm đặc 
biệt để trắc nghiệm các sản phẩm này hầu bảo đảm chúng 
tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc.

Vào trang mạng an toàn Sản phẩm của Úc 
trắc nghiệm sản phẩm để biết thêm thông tin.

Bảo đảm cho người tiêu dùng
Tất cả các thương nhân cung cấp cho thị trường Úc, bất 
kể là người Úc hay không phải người Úc phải theo đúng 
các luật lệ thương mại của Úc. Nhà cung cấp phải sửa 
chữa, thay thế hay hoàn tiền lại cho khách hàng nếu sản 
phẩm bị hư hỏng, không an toàn, không hoạt động hay 
trông không giống như đáng lẽ chúng phải như vậy. Tất cả 
những luật lệ này nằm trong Luật Bảo vệ Người tiêu dùng 
Úc (có trong Phụ lục 2, Đạo luật Cạnh tranh và Bảo vệ 
Người tiêu dùng 2010).

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị vào trang mạng của 
Uỷ hội Bảo vệ Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc  
www.accc.gov.au/consumerrights.

Muốn biết thêm thông tin
Nhà cung cấp phải đọc các tiêu chuẩn bắt buộc và tự 
nguyện để tuân thủ hoàn toàn.

Những tiêu chuẩn bắt buộc này được dựa trên một số 
phần của các tiêu chuẩn tự nguyện của Úc và Tân Tây 
Lan, Hoa kỳ và/hay Âu châu. Tại SAI Global có các tiêu 
chuẩn tự nguyện.
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