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Đồ chơi
Các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc của Úc

Nếu là nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà buôn bán sỉ hay lẻ một số loại đồ chơi cung 
cấp cho nước Úc (qua mạng internet hay tại cửa tiệm), quý vị phải tuân thủ những tiêu 
chuẩn an toàn bắt buộc được áp dụng tại Úc. Việc cung cấp hay bán các đồ chơi không 
đạt các tiêu chuẩn cho người tiêu dùng ở Úc là phạm pháp.

Các sản phẩm bị cấm chỉ
Các đồ chơi có hạt bi, con quay yoyo, nam châm nhỏ 
mạnh và DEHP có trong các món đồ chơi trẻ em bằng 
nhựa dẻo bị cấm chỉ vĩnh viễn tại Úc.

Đồ chơi bắn ra (dành cho trẻ em từ 14 
tuổi trở xuống)
Tiêu chuẩn bắt buộc được áp dụng cho các đồ chơi có thể 
nạp mới và bắn ra một vật gì, thí dụ như:

�� súng hay các đồ chơi kéo cò để bắn ra các phi tiêu nhỏ 
(dưới 57 mmm) vào không trung

�� đồ chơi có thể bắn ra những vật tự chế như đinh vào 
trong không trung ở tốc độ cao.

Nhãn dán
Bao bì phải có hàng chữ cảnh báo về sự nguy hiểm của:

�� sử dụng sai mục đích, chẳng hạn như nhắm vào mắt 
hay mặt khi bắn một vật gì ra

�� sử dụng vật bắn ra vào mục đích khác hơn đã được 
cung cấp hay đề nghị đặc biệt của nhà sản xuất.

Nhãn dán phải ghi rõ độ tuổi tối thiểu của đứa trẻ mà đồ 
chơi dành cho các em.

Các yêu cầu chính yếu khác
Đồ chơi bắn ra phải:

�� hội đủ các số đo tối thiểu của phi tiêu với đầu có chụp 
hút dính được

�� có đầu bảo vệ dính với phi tiêu trong lúc trắc nghiệm 
xoắn và căng

�� có cơ chế bắn ra không thể dùng để bắn các vật khác. 
Nếu nó có thể làm được điều này, phải cho người sử 
dụng biết nguy cơ xảy ra nguy hiểm.

�� hội đủ nhiều các trắc nghiệm khác nhau liên quan đến 
động năng, xoắn và căng, xi lanh nhỏ và các yêu cầu 
về cánh quạt và lực đẩy tốc độ cao.

Chu vi của cánh quạt hay máy quay ở tốc độ cao phải 
ở dưới dạng vòng tròn để giảm thiểu nguy cơ gây 
thương tích.

https://www.productsafety.gov.au/product-safety-laws/safety-standards-bans/product-bans


Đồ chơi có chì và các nguyên tố khác 
(dành cho trẻ em đến 6 tuổi)
Tiêu chuẩn áp dụng cho đồ chơi và sơn nhúng ngón tay 
để vẽ được cung cấp mới và loại trừ:

�� sản phẩm thể thao

�� vật dụng cắm trại

�� xe đạp

�� thiết bị trong nhà và sân chơi

�� trampoline

�� đồ chơi điện tử

�� đồ chơi chạy bằng động cơ nổ hay hơi nước

�� đồ trang sức thời trang.

Đồ chơi và sơn nhúng tay vào để vẽ được cung cấp tại 
Úc không được chứa mức độ vật thể di chuyển vượt quá 
mức được liệt kê trong bảng bên dưới.

Đồ chơi có nam châm (dành cho trẻ em 
từ 14 tuổi trở xuống) 
Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồ chơi được cung cấp mới 
có những hạt nam châm nhỏ và/hay các thành phần có 
nam châm có thể gây hại.

Nam châm nhỏ có thể gây hại là nam châm có lực hút 
nam châm hay chỉ số thông lượng trên 50 kg2 mm2 có 
hình dạng và kích cỡ khác nhau.

Tiêu chuẩn bắt buộc không áp dụng cho:

�� động cơ, dụng cụ tiếp vận, loa và các thiết bị điện 
không nhằm mục đích sử dụng để chơi

�� vật dụng thể thao và cắm trại

�� xe đạp

�� thiết bị trong nhà và sân chơi công cộng

�� trampoline

�� đồ chơi điện tử

�� kiểu đồ chơi chạy bằng động cơ nổ hay hơi nước

�� đồ trang sức thời trang cho trẻ em.

Nhãn dán
Bao bì và hướng dẫn phải bao gồm lời cảnh báo với 
những chữ dưới đây hay chữ có cùng tác dụng:

WARNING! The product contains small 
magnet(s). Swallowed magnets can stick together 
across intestines causing serious infections and 
death. Seek immediate medical attention if 
magnet(s) are swallowed or inhaled.

Các yêu cầu chính yếu khác
Các nam châm nhỏ độc hại không được bong ra sau khi 
được trắc nghiệm với thiết kế mô phỏng những tổn hại về 
cấu trúc có thể xảy ra khi chơi như làm rơi xuống đất, kéo 
hay xoắn đồ chơi.

Đồ chơi cho trẻ em từ 36 tháng tuổi  
trở xuống
Tiêu chuẩn này áp dụng cho đồ chơi được chế tạo, thiết 
kế, dán nhãn và bán ra thị trường dưới dạng đồ chơi.

Tiêu chuẩn bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn ở) 
những đồ chơi dưới đây:

�� lục lạc, ti (núm vú) giả đồ chơi, đồ chơi cho con nít mọc 
răng và đồ chơi bóp tay

�� đồ chơi cột vào nôi, cũi trẻ em, xe nôi và xe đẩy trẻ em

�� đồ chơi đẩy và kéo

�� đồ chơi đập

�� đồ chơi khối và chất chồng lên

�� đồ chơi khi tắm

�� gậy có đầu hay hình ngựa rung và nhún nhẩy

�� đồ chơi có tiếng nhạc chuông

�� đồ chơi chú hề trong hộp

�� các con thú và hình nhồi bông

�� búp bê

�� đồ chơi làm bằng chỉ lông xù

�� trò chơi và đố ráp hình

�� xe hơi, xe tải và các loại xe hơi đồ chơi khác.

Khối lượng chấp nhận được mỗi kilogam
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Khối lượng 
(mg/kg)

Đồ chơi 60 25 1000 75 60 90 60 500
Sơn nhúng tay vẽ 10 10 350 15 25 25 10 50



Tiêu chuẩn bắt buộc loại trừ:

�� bong bóng

�� viên bi

�� băng và đĩa CD

�� sách

�� các vật dụng để viết

�� sơn và cọ sơn

�� các vật liệu nặn hình bao gồm bột mì nặn hình, đất sét 
và nhựa dẻo

�� Xe đạp chiều dài từ bánh xe này đến bánh xe kia 
không ngắn hơn 40 mm

�� đồ chơi ở sân chơi cho các công viên, trường học và 
sử dụng trong nhà

�� vật dụng được cung cấp toàn bộ hay các phần chưa 
lắp ráp mà người lớn cần phải lắp ráp sau khi mua, 
miễn là khi lắp ráp theo đúng các hướng dẫn cung cấp 
được ghi ra, hàng hoá tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể

�� đồ chơi nổi trên mặt nước

�� ti (núm vú) giả của trẻ em

�� đồ chơi được bán nguyên chiếc từ những vật liệu có 
nhiều lỗ hổng (chẳng hạn như khăn vắt phô may)—
ngoại trừ đồ chơi bằng chỉ lông xù

�� đồ chơi làm bằng một số loại chất dẻo đặc biệt được 
dán nhãn theo tiêu chuẩn bắt buộc.

Nhãn dán
Tiêu chuẩn bắt buộc có thể áp dụng ngay cả khi đồ chơi 
được dán nhãn/bán ra thị trường cho trẻ em lớn tuổi hơn 
nếu món đồ chơi được thừa nhận chung là nhằm mục 
đích hay thích hợp cho trẻ em dưới 36 tháng.

Quý vị có thể đọc các hướng dẫn về độ tuổi thích hợp để 
sử dụng đồ chơi tại: Hướng dẫn xác định tuổi ở Mỹ của 
Ủy hội An toàn Sản phẩm cho Người tiêu dùng Hoa kỳ 
(CPSC)

Các yêu cầu chính yếu khác
Món đồ chơi và bất cứ phần nào của nó có thể rời ra được 
không được nhỏ hơn một ống đựng khoảng 35 mm.

Đồ chơi nổi trên nước và dưới 
nước (dành cho trẻ em từ 14 tuổi 
trở xuống) 
Những đồ chơi này được thiết kế để nâng sức nặng của 
đứa trẻ ở dưới nước bất kể đồ chơi có hay không:

�� bơm hơi được

�� mang vào người

�� nếu không gắn chặt vào người. 

Tiêu chuẩn bắt buộc loại trừ:

�� banh chơi trên bãi biển

�� ván lướt sóng

�� ván trượt nước

�� tấm bơm hơi

�� tàu bơm hơi sử dụng ở chỗ nước sâu

�� tấm phao tập bơi.

Nhãn dán
Các đồ chơi dưới nước phải được dán nhãn vĩnh viên với 
nhãn dán cảnh báo dưới đây:

WARNING 

AQUATIC TOY 

USE ONLY UNDER SUPERVISION

Các chữ cảnh báo phải:

�� đọc được và đính vào sản phẩm trong suốt thời gian 
sử dụng sản phẩm.

�� bằng chữ in

�� chiều cao không được dưới 6 mm

�� bằng màu tương phản với nền

Các yêu cầu chính yếu khác
Tất cả các đồ chơi bơm hơi dưới nước phải có van không 
xì ngược được với bộ phận chặn được gắn vĩnh viễn vào 
đồ chơi.

Khi đồ chơi được bơm phồng lên, bộ phận chặn này phải 
không được lồi ra trên 5 mm từ bề mặt của đồ chơi.

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_media_adg.pdf
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_media_adg.pdf
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_media_adg.pdf
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Muốn biết thêm thông tin
Nhà cung cấp phải đọc các tiêu chuẩn bắt buộc và tự 
nguyện để tuân thủ hoàn toàn. Tại SAI Global có các tiêu 
chuẩn tự nguyện.

Các tiêu chuẩn bắt buộc được dựa trên các tiêu chuẩn tự 
nguyện Úc và Tân Tây Lan và có thể được sửa đổi bằng 
các tu chính.

Sản phẩm Tiêu chuẩn  
bắt buộc

Tiêu chuẩn  
tự nguyện

Đồ chơi phóng Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 16 của 
năm 2010

AS/NZS ISO 
8124.1:2002

Đồ chơi có chì  
và các nguyên  
tố khác

Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 1 của 
năm 2009

AS/NZS ISO 
8124.3:2003

AS 8124.7-2003

Đồ chơi có nam 
châm

Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 5 của 
năm 2010

AS/NZS ISO 
8124.1:2002

Đồ chơi cho trẻ 
em từ 36 tháng 
tuổi trở xuống

Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 14 của 
năm 2003

AS/NZS ISO 
8124.1:2002

Đồ chơi nổi và 
dưới nước

Thông báo Bảo 
vệ Người tiêu 
dùng Số 2 của 
năm 2009

AS/NZS ISO 
8124.1:2002

Bộ vật dụng thổi 
bong bóng

Điều lệ Thực 
hành Buôn bán 
(Tiêu chuẩn An 
toàn Hàng tiêu 
dùng) 1979

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.
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