
CPSC ra quy định mới về an toàn cho dây buộc của áo 
khoác trẻ em 
Dây buộc ở cổ và ở thắt lưng có thể gây nghẹt thở và 
các mối nguy hiểm khác 
 

WASHINGTON, D.C. - Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) hôm nay đã biểu 
quyết (5-0) phê duyệt một quy định an toàn mới của liên bang cho dây buộc trên áo khoác 
ngoài của trẻ em. Quyết định chung cuộc xác định rằng áo khoác ngoài của trẻ em cỡ 2T đến 
12, có dây buộc ở cổ hay ở nón chụp, và áo khoác ngoài phần của trẻ em cỡ 2T đến 16, có dây 
buộc ở thắt lưng hoặc mông, là những sản phẩm có nguy hiểm đáng kể. Dây buộc có thể bị kẹt 
hoặc bị rối với các đồ vật, chẳng hạn như cửa xe ô tô hoặc cầu trượt nơi sân chơi, làm cho trẻ 
em bị kéo lê hay nghẹt thở. 

CPSC đã nhận được 26 báo cáo về việc trẻ em bị chết khi dây buộc trên quần áo của các em 
vướng vào cầu trượt nơi sân chơi, cửa xe buýt chở học sinh, và các đồ vật khác. Dây buộc nơi 
thắt lưng và mông bị kẹt vào cửa hoặc các phần khác của xe ô tô đã gây ra những vụ trẻ em bị   
kéo lê. 

Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm tiêu dùng năm 2008 (CPSIA) cho CPSC được quyền 
dùng luật để xác định, đối với bất kỳ sản phẩm tiêu dùng hoặc chủng loại sản phẩm tiêu dùng 
nào, những đặc điểm mà các sản phẩm này có hay không sẽ được xem là một mối nguy hiểm 
đáng kể. Các đối tác liên bang của CPSC tại cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới giờ đây có  
quyền ngăn chặn không cho nhập vào Hoa Kỳ những lô hàng áo khoác ngoài của trẻ em có dây 
buộc có thể gây nguy hiểm. Ngoài ra, CPSC có thêm thẩm quyền ban hành lệnh thu hồi các 
sản phẩm may mặc có sai phạm. 

Vào tháng 2 năm 1996, CPSC đã ban hành các hướng dẫn (dạng pdf), để đến năm 1997 trở 
thành một tiêu chuẩn tự nguyện trong ngành, nhằm giúp ngăn ngừa việc trẻ em bị nghẹt thở 
hoặc bị vướng mắc do dây buộc của các loại quần áo khoác ngoài, chẳng hạn như áo jacket 
hoặc áo sweatshirt. Kể từ khi các tiêu chuẩn trong ngành được ban hành, các trường hợp tử 
vong do quần áo có dây buộc ở cổ hoặc nón chụp gây ra đã giảm 75%, và các trường hợp tử 
vong do dây buộc ở thắt lưng hoặc mông đã giảm 100%. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến năm 
2010, CPSC đã tham gia vào 115 vụ thu hồi các sản phẩm có dây buộc không tuân thủ quy 
định. 

Những phát biểu của các Ủy viên CPSC về cuộc biểu quyết về dây buộc trên áo khoác ngoài 
của trẻ em (tất cả đều ở dạng pdf): Chủ tịch M. Inez Tenenbaum và Ủy viên Nancy A. Nord. 

Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) vẫn quan tâm tiếp nhận các báo cáo về 
những tai nạn, thương tích có liên quan trực tiếp đến loại sản phẩm này hoặc liên quan đến một 
mối nguy hiểm khác trong cùng loại sản phẩm. Xin vui lòng cho chúng tôi biết kinh nghiệm mà 
qu ý vị đã trải qua với sản phẩm bằng cách trình bày trên trang mạng SaferProducts.gov 

http://www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/208.pdf
http://www.cpsc.gov/pr/tenenbaum06292011.pdf
http://www.cpsc.gov/pr/nord06292011.pdf
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