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Những nhận định này là của nhân viên CPSC, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và 
có thể không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Ủy Bancó thể không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Ủy Ban. 



Cấm Vĩnh ViễnCấm Vĩnh Viễn
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 2009, cấm vĩnh viễn
việc sản xuất để bán, chào bán, phân phối trong

ẩ ấ ồ ẻthương mại, hay nhập khẩu bất kỳ đồ chơi trẻ em nào
hay bất kỳ mặt hàng chăm sóc cho trẻ em nào có
chứa hàm lượng cao hơn 0,1% nhữngnhững chấtchất phthalate phthalate 
sausau đâyđây::

DEHP:DEHP: didi--(2(2--ethylhexl) phthalateethylhexl) phthalateDEHP: DEHP: didi (2(2 ethylhexl) phthalate,ethylhexl) phthalate,
DBP:DBP: dibutyldibutyl phthalate, phthalate, hayhay
BBP:BBP: benzyl butyl phthalatebenzyl butyl phthalate

ViệcViệc QuốcQuốc HộiHội sửsử dụngdụng từtừ “hay” “hay” trongtrong đạođạo luậtluật CPSIA CPSIA 
hàmhàm ý ý rằngrằng giớigiới hạnhạn 0,1% 0,1% nàynày ápáp dụngdụng chocho từngtừng loạiloại

ổổ

1

phthalate phthalate riêngriêng biệtbiệt, , chứchứ khôngkhông phảiphải chocho tổngtổng lượnglượng
phthalate phthalate trongtrong sảnsản phẩmphẩm..



Cấm Tạm ThờiCấm Tạm Thờiạạ
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 2009, cấm tạm thời
việc sản xuất để bán, chào bán, phân phối trong
th i h hậ khẩ bất kỳ đồ h i t ẻ àthương mại, hay nhập khẩu bất kỳ đồ chơi trẻ em nào
có thể đưa vào miệng trẻ hay bất kỳ mặt hàng chăm
sóc cho trẻ em nào có chứa hàm lượng cao hơn
0 1% nhữngnhững chấtchất phthalatephthalate riêngriêng biệtbiệt sausau đâyđây:0,1% nhữngnhững chấtchất phthalate phthalate riêngriêng biệtbiệt sausau đâyđây:

DINP: diisononyl phthalate 
DIDP diisodec l phthalateDIDP: diisodecyl phthalate
DnOP: di-n-octyl phthalate

ếế ấấCóCó hiệuhiệu lựclực chocho đếnđến khikhi CHAP CHAP hoànhoàn tấttất nghiênnghiên cứucứu
cáccác chấtchất phthalate phthalate bịbị cấmcấm tạmtạm thờithời vàvà ỦyỦy Ban Ban banban
hànhhành quyquy địnhđịnh chungchung cuộccuộc
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Các định nghĩa cho lệnh cấmCác định nghĩa cho lệnh cấm 
tạm  thời và vĩnh viễn

Đồ Chơi Trẻ Em – sản phẩm tiêu dùng được 
nhà sản xuất thiết kế hay nhằm mục đích dành 

ổ ể
y

cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống sử dụng để chơi

ẩMặt Hàng Chăm Sóc Trẻ Em – sản phẩm tiêu 
dùng được nhà sản xuất thiết kế hay nhằm mục 
đích giúp dỗ giấc ngủ hay cho trẻ ăn đối với trẻđích giúp dỗ giấc ngủ hay cho trẻ ăn đối với trẻ 
từ 3 tuổi trở xuống, hay giúp trẻ trong độ tuổi 
này bú hay mọc răng
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Các định nghĩa cho lệnh cấm tạm thời: 
DINP DIDP d D OPDINP, DIDP, and DnOP

Ngoài các định nghĩa về đồ chơi trẻ em và mặt hàng 
chăm sóc trẻ em được nêu trước đây:
“ . . . bất kỳ đồ chơi trẻ em nào có thể bỏ vào miệng trẻ 
hay mặt hàng chăm sóc trẻ em ”hay mặt hàng chăm sóc trẻ em. . .
“Khi dùng trong mục này, một món đồ chơi được xem là 
có thể bỏ vào miệng trẻ nếu bất kỳ phần nào của món ệ g ỳ p
đồ chơi có thể đưa vào miệng và giữ trong miệng trẻ để 
có thể bú hay nhai. Nếu sản phẩm trẻ em chỉ có thể 
liếm thì không xem nó là có thể bỏ vào miệng đượcliếm, thì không xem nó là có thể bỏ vào miệng được. 
Nếu đồ chơi hay một phần đồ chơi có một chiều kích 
nhỏ hơn 5 centimeter, nó có thể bỏ vào miệng được.”
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