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Luật Pháp 
Oregon quy định 
trẻ em dưới  
40 cân Anh phải 
sử dụng ghế 
ngồi xe hơi dành 
cho trẻ em có đai 
và hướng mặt 
về phía sau cho 
đến khi được ít 
nhất 2 tuổi. 

Đảm bảo con 
bạn đáp ứng 
các giới hạn về 
chiều cao và 
cân nặng của 
ghế ngồi xe hơi 
dành cho trẻ em. 

Dự kiến có 
nhiều đứa? 
Chọn một chiếc 
ghế ngồi xe hơi 
có trọng lượng 
tối thiểu là cân 
Anh trở xuống. 

Bạn có thắc mắc? Trung Tâm An 
Toàn OHSU Doernbecher có thể 
giúp bạn. Hãy gọi điện để đặt lịch 
hẹn để nhờ một Kỹ Thuật Viên Có 
Chứng Nhận về An Toàn Cho Hành 
Khách Là Trẻ Em.  
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66

77

Trung Tâm An Toàn OHSU Doernbecher   

503-418-5666 I safety@ohsu.edu 

www.doernbecher.com/carseatoutreach

KHÔNG BAO GIỜ 
đặt ghế ngồi xe hơi 
dành cho trẻ em 
quay mặt về phía 
sau ở trước túi khí 
trước. 

Vị trí an toàn nhất 
cho con bạn là ở 
ghế sau cho đến 
khi được ít nhất  
13 tuổi. 

Luôn lắp ghế ngồi 
xe hơi dành cho 
trẻ em quay mặt 
về phía sau ở ghế 
sau dùng đai an 
toàn của xe hoặc 
CHỐT KHÓA. 

Đảm bảo ghế ngồi 
xe hơi được lắp ở 
góc nghiêng chính 
xác. Tham khảo 
tài liệu hướng 
dẫn sử dụng để 
biết thông tin đó 
và thông tin quan 
trọng khác.  
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Gắn dây đai vừa sát 
để nó không bị lỏng ra. 
Bạn phải không thể 

bấu bất kỳ phần 
dây thừa nào 
ở chỗ vai.  

Để cốt đai ngực ở tầm 
nách, cách xa cổ.

Trẻ sơ sinh: Một chuyến đi an toàn 
ngay từ đầu
10 lời khuyên để lắp ghế ngồi xe hơi cho trẻ sơ sinh đúng cách ngay lần đầu 
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Dây đai phải nằm ở 
hoặc thấp hơn tầm 
vai đối với ghế hướng 
mặt về phía sau.   



1  

4  Không bao giờ sử 
dụng ghế đệm chỉ có 
đai ngang bụng. 

2  
Điều chỉnh đai bụng 
ở vị trí thấp và ôm 
sát ngang đùi. 

5

Bạn có thắc mắc? Trung Tâm An Toàn OHSU Doernbecher có thể 
giúp bạn. 
Hãy gọi điện để đặt lịch hẹn để nhờ một Kỹ Thuật Viên Có Chứng 
Nhận về An Toàn Cho Hành Khách Là Trẻ Em.  

Trung Tâm An Toàn OHSU Doernbecher   

503-418-5666 I safety@ohsu.edu  

www.doernbecher.com/carseatoutreach  
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3  
Điều chỉnh đai vai 
ngang ngực.

6

3  

2  

Ghế Đệm (Booster) Là Dành 
Cho Trẻ Lớn 
6 bước để di chuyển an toàn với con bạn  

Trẻ phải tiếp tục sử 
dụng ghế đệm cho 
đến khi đai an toàn 
dành cho người 
lớn vừa khớp 
chính xác.  

Vị trí an toàn 
nhất cho con 
bạn là ở ghế sau 
cho đến khi được 
ít nhất 13 tuổi.

Ghế đệm là dành 
cho trẻ nặng 
trên 40 cân Anh 
HOẶC trẻ nào đã 
đạt đến giới hạn 
cân nặng của 
ghế ngồi xe hơi 
hướng ra trước.  



4 5  

1  
Con bạn có thể ngồi 
với lưng tựa vào lưng 
ghế mà không thòng 
xuống hay không?   

Con bạn có thể ngồi 
với đai bụng ở vị 
trí thấp và ôm sát 
ngang đùi trên hay 
không? 

2  
Con bạn có thể ngồi 
với đai vai đặt ngang 
vai và ngực hay 
không?  

Con bạn có thể ngồi 
thoải mái ở vị trí 
chính xác trong toàn 
bộ chuyến đi hay 
không? 

Bạn có thắc mắc? Trung Tâm An Toàn OHSU Doernbecher có thể 
giúp bạn. 
Hãy gọi điện để đặt lịch hẹn để nhờ một Kỹ Thuật Viên Có Chứng 
Nhận về An Toàn Cho Hành Khách Là Trẻ Em.  

Trung Tâm An Toàn OHSU Doernbecher   

503-418-5666 I safety@ohsu.edu  

www.doernbecher.com/carseatoutreach   
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3  
Con bạn có thể ngồi 
gập đầu gối ở mép 
ghế khi mông và lưng 
tựa vào lưng ghế xe 
hay không?  

Vị trí an toàn nhất 
cho con bạn là ở 
ghế sau cho đến khi 
được ít nhất 13 tuổi.  

1  

2  

4  

3  

Các Em Đã Sẵn Sàng Thắt Đai 
An Toàn? 
Tìm hiểu bằng cách trả lời "có" đối với 5 câu hỏi này.  



10 Lời Khuyên Để Luôn Ngồi Xe An Toàn
Cứ 4 ghế ngồi xe hơi dành cho trẻ em có 3 ghế được sử 
dụng không đúng cách... ghế của bạn có vậy không?

  

503-418-5666 I safety@ohsu.edu 

www.doernbecher.com/carseatoutreach  
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Bạn có thắc mắc? Trung Tâm An Toàn OHSU Doernbecher có thể 
giúp bạn. 
Hãy gọi điện để đặt lịch hẹn để nhờ một Kỹ Thuật Viên Có Chứng 
Nhận về An Toàn Cho Hành Khách Là Trẻ Em.  

2  
tuổi

Luật pháp Oregon 
quy định trẻ em 
ngồi trên xe phải 
quay mặt ra 
sau trên ghế cho 
đếnkhi được ít 
nhất 2 tuổi.

Đảm bảo con 
bạn đáp ứng 
các giới hạn về 
chiều cao và 
cân nặng của 
ghế ngồi xe hơi 
dành cho trẻ em.  

Luật pháp 
Oregon quy định 
trẻ em dưới 40 
cân Anh phải sử 
dụng ghế ngồi xe 
hơi dành cho trẻ 
em có dây đai.   

Luôn lắp ghế 
ngồi xe hơi dành 
cho trẻ em ở 
ghế sau dùng 
đai an toàn của 
xe hoặc CHỐT 
KHÓA.  

Gắn dây đai vừa 
sát để nó không 
bị lỏng ra. Bạn 
phải không thể 
bấu bất kỳ phần 

dây thừa nào ở 
chỗ vai.   

Dây đai phải: ở 
hoặc dưới tầm 
vai đối với ghế 
quay mặt ra 
phía sau; ở 

hoặc trên tầm 
vai đối với ghế 

quay mặt ra phía trước.   

Để cốt đai ngực 
ở tầm nách, 
cách xa cổ.  

Vị trí an toàn 
nhất cho con bạn 
là ở ghế sau cho 
đến khi được ít 
nhất 13 tuổi.  

Luôn tuân thủ 
hướng dẫn của 
hãng sản xuất 
ghế ngồi xe hơi 
dành cho trẻ 
em và hãng sản 
xuất xe.

KHÔNG BAO 
GIỜ đặt ghế 
ngồi xe hơi dành 
cho trẻ em quay 
mặt về phía sau 
ở trước túi khí 
trước.  

40 
cân 
Anh
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