
Tất cả trẻ em phải sử dụng ghế ngồi 
xe, ghế nâng hoặc thắt đai an toàn.

Con tôi luôn ngồi ghế sau và 
không bao giờ ngồi phía trước túi 
khí.

Tất cả mọi người trong xe tôi đều 
thắt đai trên mỗi chuyến đi dùng 
ghế ngồi xe, ghế nâng hoặc đai 
an toàn phù hợp với độ tuổi và 
kích thước của từng người.

Ghế ngồi xe của con tôi có tất cả 
các bộ phận, nhãn và hướng dẫn 
và không bao giờ bị đụng xe.

Tôi thực hiện theo hướng dẫn 
dành cho xe tôi và ghế ngồi xe để 
con tôi được thắt đai đúng cách 
và chặt. 

Ghế ngồi xe của con tôi chưa bao 
giờ liên quan đến đụng xe.

Tôi không bao giờ để con tôi một 
mình trong xe.

Sử dụng Hướng Dẫn Ghế Ngồi Xe trực 
tuyến của chúng tôi để biết thông tin về tất 
cả nhu cầu ghế ngồi xe của bạn.
www.safekids.org/ultimate-car-seat-guide

AN TOÀN GHẾ NGỒI XE CƠ BẢN
Đảm bảo thắt đai đúng cách trên mỗi chuyến đi!
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Trẻ dưới 2 tuổi sử dụng ghế ngồi xe hướng ra sau

Trẻ tập đi và trẻ lớn hơn sử dụng ghế ngồi xe hướng ra trước có dây buộc trên cùng

Nếu con tôi trên 2 tuổi VÀ lớn hơn giới hạn trọng lượng hoặc chiều cao  
dành cho ghế hướng ra phía sau:

Trẻ lớn hơn sử dụng ghế nâng có đai hông và vai

Nếu con tôi lớn hơn giới hạn cân nặng hoặc chiều cao của ghế ngồi xe  
hướng về trước:

Trẻ em sẵn sàng dùng đai an toàn

Nếu con tôi lớn hơn ghế nâng:

Con tôi luôn ngồi ghế sau và không 
bao giờ ngồi phía trước túi khí.

Con tôi luôn ngồi trên ghế ngồi xe 
được sản xuất dành cho kích thước 
và độ tuổi của bé.

Con tôi ngồi hướng ra phía sau xe 
trên ghế ngồi xe.

Dây đai thắt chặt cho con tôi, và tôi 
không thể kẹp dây có khóa ở vai.

 
 

Ghế ngồi xe của con tôi được khóa 
chặt trên xe và không di chuyển nhiều 
hơn 1 inch (2,54 cm) khi tôi kéo dây ở 
nơi đai được khóa/gắn.

Con tôi sử dụng ghế ngồi xe hướng 
ra sau cho đến khi bé lớn hơn cỡ dây 
đai. Nhiều dây đai dành cho cỡ 35 cân 
Anh (15,88 kg), 40 cân Anh (18,14 kg) 
hoặc 45 cân Anh (20,41 kg).

Tôi không bao giờ để con tôi một mình 
trong xe.

Con tôi luôn ngồi ghế sau.

Con tôi luôn ngồi trên ghế ngồi xe 
được sản xuất dành cho kích thước 
và độ tuổi của bé.

Dây đai thắt chặt cho con tôi, và tôi 
không thể kẹp dây có khóa ở vai.

 
 

Ghế ngồi xe của con tôi được khóa 
chặt trên xe và không di chuyển nhiều 
hơn 1 inch (2,54 cm) khi tôi kéo dây 
tại đường đi của đai. Tôi sử dụng dây 
buộc trên.

Con tôi sử dụng ghế ngồi xe cho đến 
khi bé lớn hơn cỡ dây đai. Nhiều dây 
đai dành cho cỡ 50 cân Anh (22,68 
kg).

Con tôi luôn ngồi ghế sau.

Con tôi luôn ngồi ghế nâng dùng đây 
đai hông và vai.

Dây đai hông nằm dưới hông bé, 
không nằm ở bụng.

 
 
 

Đây đai vai nằm trên vai con tôi – 
không nằm trên cổ, dưới cánh tay hay 
sau lưng.

Đai ghế chặt, phẳng và thoải mái cho 
con tôi.

Con tôi có thể được 8-12 tuổi trước 
khi có thể thắt đai không cần ghế 
nâng.

Con tôi luôn ngồi ghế sau đến 13 tuổi.

Con tôi luôn thắt đai hông và vai.

Dây đai hông nằm dưới hông con tôi, 
không nằm ở bụng.

Đây đai vai nằm trên vai con tôi – 
không nằm trên cổ, dưới cánh tay hay 
sau lưng.

 
 

Lưng con tôi tựa chắc chắn vào lưng 
ghế của xe, đầu gối bé gập ở cạnh 
trước của ghế xe, và bé có thể ngồi 
cách này trong toàn bộ hành trình.

Đai ghế chặt, phẳng và thoải mái cho 
con tôi. Nếu đai an toàn không vừa, 
con tôi phải sử dụng ghế nâng.
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