
Ngăn không cho cửa sổ có khe hở quá 12,5cm

Loại Sản phẩm 
giúp An toàn 
Cửa sổ
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Mở cánh Mở lật

Thanh chắn Cửa sổ 
(window guard)

Các thanh 
chắn được 
gắn vào 
khung cửa sổ 
bằng ốc vít.

Nút thả để 
cho phép tháo 
nhanh chóng 
thanh chắn 
trong trường 
hợp khẩn cấp.

Có  ✔ Có  ✔ Có  ✔ Có  ✔ 

Then chận Cửa sổ 
(window restrictor)

Thiết bị này 
được gắn vào 
cửa sổ bằng 
ốc vít.

Dùng khóa để 
mở và tháo 
then chận để 
mở cửa sổ.

Có  ✔ Có  ✔ Có  ✔ Có  ✔ 

Trẻ em không bay được
Ngăn ngừa các vụ té ngã từ cửa sổ và ban công

Hướng dẫn Sản phẩm giúp An toàn Cửa sổ

Vietnamese



Loại cửa sổ & Độ 
Phù hợp của sản 
phẩm (có/không)

Trượt 
thẳng 
đứng Đơn 
& Đôi

Trượt 
ngang

Mở cánh Mở lật

Lưới An toàn Neo giữ lưới 
được gắn 
vào toàn bộ 
khung cửa sổ 
bằng ốc vít, 
với lưới được 
móc vào neo 
lưới.

Người lớn có 
thể tháo lưới từ 
hệ thống neo 
lưới.

Có  ✔ Có  ✔ Không  ✘ Không  ✘

Các khóa cửa sổ loại mở 
bằng chìa khóa

Có nhiều loại khác nhau nơi 
tiệm bán dụng cụ gia dụng 
(hardware) & bán khóa

Thiết bị này 
được gắn vào 
khung cửa sổ 
bằng ốc vít.

Có thể được 
lắp để giới 
hạn cửa 
chỉ mở đến 
12,5cm.

Thiết bị này 
được mở bằng 
chìa khóa.

Có  ✔  Có  ✔    Không  ✘ Không  ✘

Kiểm tra xem sản phẩm an toàn cửa sổ nào mà quý vị mua đã từng được thử nghiệm mức chịu 
tải chưa. Điều này nhằm đảm chắc rằng thiết bị này có thể chận giữ để trẻ em không bị rơi ra 
ngoài nếu té đụng cửa sổ. Do không có Tiêu chuẩn của Úc về các Thiết bị Ngăn ngừa Rơi ngã 
từ Cửa sổ, các sản phẩm của Úc được thử nghiệm theo một số tiêu chuẩn quốc tế khác nhau 
với mức thử nghiệm chịu tải tối thiểu là 333N theo như Quy chế tiêu chuẩn Mỹ đối với các 
thiết bị giúp ngăn ngừa rơi ngã từ cửa sổ.
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Muốn biết thêm chi tiết và xem các bản dịch, 
xem www.health.nsw.gov.au/childsafety


