Ghế ngồi quay
về phía sau cho em bé và
ghế có thể chuyến đổi được
• Không bao giời đặt ghế trước
mặt túi hơi an toàn
• Ghế ngồi quay mặt về phía sau
cho đến khi trọng lượng hoặc
chiều cao đạt mức giới hạn
• Đeo giây an toàn vừa chặt, ở
ngang vai hay dưới vai
• Cài chốt trước ngực ngang
vùng nách
• Cột ghế vào xe với giây đai an
toàn hay dùng thiết bị neo ở vị
trí thấp hơn
• Đừng gắn thêm một vật gì vào
hoặc sau bộ giây an toàn

Ghế ngồi nhìn về
phía trước
• Dùng giây an toàn loại 5 điểm
cột(5-point harness) cho các em
trọng lượng hoặc chiều cao gần
mức giới hạn của ghế
• Trọng lượng cho phép đến 40-90
pounds
• Đeo giây an toàn vừa chặt, ở
ngang vai hay dưới vai
• Cài chốt trước ngực ngang vùng
nách
• Cột ghế với dây cột đằng sau ,
phía trên và giây đai an toàn hay
dùng thiết bị neo ở vi trí thấp hơn
• Kiểm tra bên ghế xe trọng lượng
cao nhất được phép sử dụng cho
neo thấp hơn

Ghế phụ kê thêm
• Dùng cho trẻ em có chiều
cao đến 4'9'' và từ 8-12 tuổi
• Luôn luôn đeo giây an toàn
loại bắc ngang đùi và vai
• Không bao giờ bỏ giây an
toàn vai ra đằng sau lưng
hay đeo dưới cánh tay
• Dùng ghế phụ, loại có lưng
ghế cao nếu ghế xe không
có gối tựa đầu

Gheá cho em beù
töø 4-5 lbs ñeán
22-35 lbs

Gheá chuyeån ñoåi
ñöôïc töø 5 lbs
ñeán 30-45 lbs
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Luôn luôn đọc sách chỉ dãn của ghế an toàn và của xe hơi để được
hướng dẫn tường tận tại www.aap-oc.org

Giây an toàn
của người lớn
• Ngồi thẳng lưng tựa vào ghế
xe và đầu gối gập lại ở bờ
ghế
• Giây an toàn vai bắc ngang
ngực; không bắc ngang cổ
hay cổ họng
• Giây an toàn đùi dưới thấp,
đeo vừa chặt, ngang phần
đùi trên, chứ không bắc
ngang vùng dạ dầy
• Trẻ em dưới 13 tuổi phải
luôn luôn ngồi băng ghế
sau, khi được chỏ đi trong xe

