
Hướng dẫn Chở trẻ em trong xe an toàn
QUAY MẶT RA SAU – Trẻ nhũ nhi & Trẻ mới biết đi
■■ Trẻ nhũ nhi và trẻ mới biết đi dưới 2 tuổi khi đi xe phải ngồi 

quay mặt ra sau trong ghế ô-tô dành cho trẻ em, trừ phi trẻ cân 
nặng 40 pao (khoảng 18 ký) HOẶC có chiều cao ít nhất là 40 
insơ (khoảng 1 mét). Có hai loại ghế ô-tô dành cho trẻ em quay 
mặt ra sau: 

■■ Ghế ô-tô chỉ quay mặt ra sau (dành cho trẻ nhũ nhi). Đa số trẻ 
em sẽ không còn ngồi vừa vào loại ghế này nữa trước sinh nhật 
một tuổi. 

■■ Ghế ô tô hai chiều có thể được dùng quay mặt ra sau hoặc quay mặt ra trước. Loại 
ghế này có giới hạn lớn hơn về chiều cao và cân nặng đối với vị trí quay mặt ra sau, 
nên trẻ có thể ngồi trong xe quay mặt ra sau cho đến 2 tuổi hoặc lớn hơn.

QUAY MẶT RA TRƯỚC – Trẻ mới biết đi và trẻ trước 
tuổi mẫu giáo
■■ Trẻ có thể ngồi trong ghế ô-tô dành cho trẻ em quay mặt ra 

trước khi trẻ được ít nhất là 2 tuổi hoặc đã vượt quá giới hạn 
cân nặng và chiều cao để ngồi quay mặt ra sau trong ghế ô-tô 
hai chiều.

■■ Tiếp tục đặt trẻ ngồi trong ghế ô-tô quay mặt ra trước và có 
cài dây thắt an toàn cho đến khi trẻ đạt đến giới hạn trên về 
cân nặng và chiều cao mà nhà sản xuất ghế ô-tô dành cho trẻ 
em cho phép.

DÂY AN TOÀN –  
Trẻ lớn tuổi hơn
Tiếp tục đặt trẻ ngồi trong ghế đỡ 
cho đến khi:

■■ Trẻ đủ chiều cao để ngồi vào 
ghế xe mà không cong người lại, 
thường là khi trẻ đạt chiều cao  
là 4’9”.

■■ Trẻ có thể ngồi tựa lưng hẳn vào 
ghế xe với đầu gối gập ở mép 
ghế xe.

■■ Dây an toàn ở vai kéo ngang trung tâm ngực và nằm 
trên vai (không phải cổ).

■■ Dây an toàn ở đùi cài phía dưới bụng và ôm chặt hai 
bên hông / đùi trên (không phải bụng).

■■ Trẻ có thể ngồi trên xe như thế suốt chuyến đi.
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Luật California bắt buộc

Trẻ phải được cài dây an toàn đúng cách trong 
ghế ô-tô hoặc ghế đỡ dành cho trẻ em cho tới khi 
trẻ được 8 tuổi HOẶC đạt chiều cao là 4’9”. Trẻ 
dưới 2 tuổi phải ngồi trong ghế ô-tô dành cho 
trẻ em quay mặt ra sau, trừ phi trẻ cân nặng 40 
pao (khoảng 18 ký) HOẶC cao ít nhất là 40 insơ 
(khoảng 1 mét). Tất cả trẻ em 8 tuổi trở xuống phải 
ngồi ghế xe phía sau và cài dây an toàn.

GHẾ ĐỠ – Trẻ ở tuổi đến trường
■■ Tất cả trẻ em nào đã vượt quá giới hạn cân nặng và chiều cao 

dành cho ghế ô-tô quay mặt ra trước bắt buộc phải ngồi ghế 
đỡ (booster seat) trong xe định vị bằng dây đai cho đến khi trẻ 
được 8 tuổi hoặc cao 4’9’’ (khoảng 1.4 mét).

■■ Ghế đỡ định vị bằng dây đai sẽ nâng trẻ lên để quý vị có thể 
cài dây an toàn qua vai và đùi của trẻ cho vừa khít.
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Trạm điều chỉnh an toàn ghế ô-tô cho trẻ em 
Vui lòng gọi lấy hẹn

Quận hạt Sacramento 

Hệ thống y tế UC Davis Health System .....................916-734-9798

CHP, Phố chính Sac ..........................................................916-322-3337

CHP, Bắc Sac ......................................................................916-348-2300

CHP, Nam Sac ....................................................................916-681-2300

CHP, Ban Thung lũng .......................................................916-731-6300

Trẻ an toàn/Sức khoẻ nhân phẩm 
(Safe Kids/Dignity Health) ...............................................916-864-5779

Hội đồng Y tế Người da đỏ nông thông CA  
(CA Rural Indian Health Board) .....................................916-929-9761

Sở Cảnh sát Elk Grove .....................................................916-478-8170

Sở Cứu hoả Cosumnes ...................................................916-405-7114

Trung tâm Người châu Mỹ bản địa Sac 
(Sac Native American Center) .......................................916-341-0576

AAA-Citrus Heights ..........................................................916-560-0503

AAA-Folsom .......................................................................916-351-2629

Các vùng ngoài 

Sở Cứu hoả West Sacramento .....................................916-617-4745

Sở Cứu hoả El Dorado Hills ..........................................916-933-6623

CHP-Placerville .................................................................530-622-1100

AAA-Placerville .................................................................530-295-6605

CHP-Newcastle ................................................................916-663-3344

Sở Cứu hoả Rocklin .........................................................916-625-5440

CHP-Woodland .................................................................530-662-4685

Sở Y tế Quận hạt Yolo ....................................................530-666-8561
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GHẾ NGỒI Ô-TÔ CHO 
TRẺ QUAY MẶT RA SAU 
là loại ghế tốt nhất để sử 
dụng cho con em còn nhỏ 

của quý vị. Ghế có dây thắt an toàn 
và trong trường hợp đụng xe, ghế sẽ 
ghì chặt trẻ và chuyển động với trẻ 
để giảm tổn thương cho cổ và cột 
sống mỏng manh.

GHẾ NGỒI Ô-TÔ CHO TRẺ 
QUAY MẶT RA TRƯỚC có 
dây thắt và đai buộc để hạn 
chế thân người trẻ chồm về 
phía trước trong trường hợp 
đụng xe.

GHỂ ĐỠ cho phép 
đặt cài dây thắt an 
toàn đúng cách và ôm 
sát những phần mạnh 

nhất trên cơ thể của trẻ.

DÂY THẮT AN TOÀN 
phải nằm vắt ngang đùi 
trên và kéo chặt qua vai 
và ngực để kiềm giữ trẻ 

lại an toàn trong trường hợp đụng 
xe. Không bao giờ cài dây thắt 
ngang vùng bụng hoặc kéo xéo 
qua cổ. 
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