New York State's Child Restraint Law – Việc Kiềm chế Hành khách trẻ em Không phải là Lực Chọn, Đây là Luật!
Tất cả trẻ em phải được kiềm giữ bởi một hệ thống kiềm chế an toàn phù hợp khi di chuyển bằng xe ô tô, cho đến khi đến sinh nhật 8 tuổi.
Hệ thống kiềm chế dành cho trẻ em phù hợp phải đạt yêu cầu về vóc dáng và cân nặng của trẻ được khuyến nghị bởi nhà sản xuất.

l

Độ tuổi đề xuất cho từng loại ghế có thể khác nhau tùy vào sự phát triển của trẻ và giới hạn về chiều cao/cân nặng của ghế an toàn và ghế nâng. Dùng sổ
hướng dẫn sử dụng ghế an toàn hoặc ghế nâng để kiểm tra cách lắp đặt và giới hạn độ cao/cân nặng của ghế, cùng sử dụng ghế đúng quy cách. Nếu trẻ
em 8 tuổi và cao dưới 4’9” hoặc cân nặng ít hơn 100 lbs, khuyến khích quý vị tiếp tục sử dụng hệ thống giữ an toàn cho trẻ.

Ngồi nghịch chiều

Ngồi thuận chiều

Ghế An Toàn Cho Trẻ Em

Ghế An Toàn Cho Trẻ Em

Sơ sinh - 2 tuổi
Trẻ em ngồi ghế nghịch chiều
và dùng khóa cài an toàn cho
đến khi 2 tuổi hoặc đến khi trẻ
đạt đến độ cân nặng hoặc độ
cao trên giới hạn dành cho ghế
an toàn đó.
(ghế chuyển đổi có thể được sử
dụng cả nghịch chiều lẫn thuận
chiều)
Ngồi nghịch chiều
Vị trí dây đai ngang hoặc
dưới vai khi ngồi nghịch
chiều
Vị trí cài khóa nằm trên
ngực giữa hai nách
Vị trí dây đeo thấp phải
nằm ở hông, không phải
ở vùng bụng
•

2 - 5 tuổi
Khi trẻ lớn và không còn phù
hợp với ghế nghịch chiều hoặc
thế ngồi nghịch chiều thì trẻ nên
được đặt ngồi trong ghế thuận
chiều cùng dây cài khóa an toàn
cho đến khi ít nhất 5 tuổi hoặc
đến khi trẻ đạt đến độ cân nặng
hoặc độ cao trên giới hạn dành
cho ghế an toàn trẻ em (ghế
chuyển đổi có thể được sử dụng
cả nghịch chiều lẫn thuận chiều /
ghế kết hợp gồm thuận chiều
cùng dây cài khóa an toàn và ghế
nâng)
2 -5 tuổi
Vị trí dây đai ngang tầm
hoặc trên vai khi ngồi
thuận chiều
Vị trí cài khóa nằm trên
ngực giữa hai nách
Vị trí dây đeo thấp phải
nằm ở hông, không phải
dạ dày

Cách cài đặt
Ghế ngồi nghịch chiều cho trẻ
em phải được gắn chặt vào ghế
xe bằng đai an toàn của xe
hoặc các dây mỏ neo phía dưới.
Ghế an toàn của trẻ được lắp
đặt hợp cách không thể xê dịch
quá một inch từ bên này qua
bên kia hoặc từ trước ra sau.
Không bao giờ đặt ghế an toàn
trẻ em ngay phía trước một túi
khí đang kích hoạt.

ĐAI AN TOÀN

GHẾ NÂNG
4 - 7 Tuổi*

8 – 12+ Tuổi

Khuyến khích việc cho trẻ em
ngồi ở ghế sau dùng ghế trẻ
em ngồi thuận chiều cùng dây
cài khóa an toàn cho đến khi
trẻ đạt chiều cao hoặc cân
nặng giới hạn cho phép bởi
nhà sản xuất ghế.

Đai an toàn trên xe quý vị
không được thiết kế dành
cho trẻ em. Cách tốt nhất
chứng tỏ các trẻ nhỏ an toàn
hơn nếu sử dụng ghế nâng
cho đến khi đai an toàn có
thể cài vừa vặn.

Khi trẻ lớn và không còn vừa
với ghế trẻ em ngồi thuận
chiều cùng dây cài khóa an
toàn, cho trẻ qua ngồi ghế
nâng, ngồi ở băng ghế sau
của xe. Chỗ ngồi kết hợp là
một tổ hợp của thuận chiều
kèm dây cài khóa an toàn và
ghế nâng

Đai an toàn dùng phù hợp
khi:
1. Đai cài trên nằm khít
ngang qua vai và ngực, và
không ngang qua cổ hoặc
mặt.
2. Đai cài dưới đặt nằm
ngang qua phía trên đùi
(không nằm vùng bụng).

Vị trí Đai an toàn cho Ghế
nâng
1. Đai cài trên nằm khít ngang
qua vai và ngực, và không
ngang qua cổ hoặc mặt.
2. Đai cài dưới đặt nằm
ngang qua phía trên đùi
(không nằm vùng bụng).

3. Trẻ em nên có chiều cao
vừa đủ để co duỗi đầu gối
thoải mái qua khỏi rìa ghế
sau trong khi lưng dựa vào
ghế xe.
Khuyến khích cao cho việc
tất cả trẻ em từ 12 tuổi trở
xuống di chuyển khi cơ thể
đã được giữ an toàn thích
đáng ở ghế sau.

Cách cài đặt
Ghế ngồi thuận chiều cho trẻ em
phải được gắn chặt vào ghế xe bằng
đai an toàn của xe hoặc các dây mỏ
neo phía dưới và dây buộc, nếu có.
Ghế an toàn của trẻ được lắp đặt
hợp cách không thể xê dịch quá một
inch từ bên này qua bên kia hoặc từ
trước ra sau.
Không bao giờ đặt ghế an toàn trẻ
em ngay phía trước một túi khí đang
kích hoạt.

Cách cài đặt
Ghế nâng sử dụng đai an toàn
để giữ chặt trẻ và giúp hướng
đai an toàn ra khỏi cổ và mặt
cùng với nâng trẻ lên vị trí để
giữ đai phía dưới tránh khỏi
vùng bụng.
Nếu có dây buộc trên ghế
nâng hãy gắn chặt nó vào xe.

•

Ở hàng ghế trên, tài xế và
mỗi hành khách phải cài đai
an toàn, mỗi người một đai.
Tài xế và hành khách ngồi
hàng đầu từ 16 tuổi trở lên có
thể bị phạt đến $50 mỗi
người cho việc không cài đai
an toàn.

Mỗi người trên xe, bất kể tuổi tác hoặc vị trí ngồi phải được kiềm chế bở thiết bị giữ an toàn. Mỗi hành khách dưới 16 tuổi bắt buộc cài đai an toàn
hoặc dùng hệ thống giữ an toàn phù hợp dành cho trẻ em. Tài xế bắt buộc phải đảm bảo mỗi hành khách dưới 16 tuổi tuân thủ luật lệ. Tài xế có thể
bị phạt từ $25 đến $100 và nhận 3 điểm phạt bằng lái xe cho mỗi vi phạm.
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