Безпечне
зростання та
переміщення

Поради ЩОДО ПРАВИЛЬНОЇ
Ремені безпеки

ПОСАДКИ

• Обличчям назад: розташуйте ремені на плечах або НИЖЧЕ.
• Обличчям уперед: розташуйте ремені на плечах або ВИЩЕ.

ОБЛИЧЧЯМ НАЗАД

ОБЛИЧЧЯМ УПЕРЕД

розташуйте ремені безпеки розташуйте ремені безпеки
на плечах або ВИЩЕ.
на плечах або НИЖЧЕ.

• Повинні щільно прилягати – без затиснення зайвої лямки.
• Не повинні бути перекручені чи порвані.
• Розташуйте затискач ременя (грудний) на рівні пахв.

ЗАТИСНЕННЯ

Вказує на те, що ремінь
занадто ослаблений

БЕЗ ЗАТИСНЕННЯ

Вказує на те, що ремінь
занадто тугий

Встановлення

• Має бути зафіксовано за допомогою ременя безпеки АБО

нижніх кріплень (і страхувальним ременем, якщо обличчям
уперед).
• Сидіння не повинно переміщатися більш ніж на один дюйм
з боку вбік на шляху ременя.

ОБЛИЧЧЯМ НАЗАД

Гарантування безпеки
вашої дитини
Переконайтеся, що вибрали
правильне сидіння
відповідно до віку та зросту
вашої дитини та правильно
його встановили.

ОБЛИЧЧЯМ УПЕРЕД

За додатковою інформацією звертайтеся:
ШЛЯХ РЕМЕНЯ

ШЛЯХ РЕМЕНЯ

www.wacarseats.com

Дата набуття чинності 01.2021 р.

Основи дитячих та
додаткових автокрісел

Вибір правильного автокрісла

Наступні найкращі практичні рекомендації American Academy of Pediatrics
забезпечують максимальну безпеку дітей в автомобілі. Батькам
рекомендується відкладати перехід до наступного етапу якнайдовше.

Пам'ятка для батьків: Якщо
зріст менше 4 футів 9 дюймів –
щоразу використовуйте
додаткове сидіння!

ЗАВЖДИ ПРИКРІПЛЮЙТЕ

ВЕРХНІЙ СТРАХУВАЛЬНИЙ РЕМІНЬ
при використанні автокрісла,
розверненого вперед
Автокрісло, що
фіксується
страхувальним
ременем

3

1

Додаткове сидіння
(до 4 футів 9 дюймів)
• Діти, які переросли своє
автокрісло, що розвернене вперед,
із ременями безпеки повинні
використовувати додаткове
сидіння з регулюванням
положення ременя доти, доки
автомобільний ремінь безпеки не
буде розташовуватися правильно.
• Більшість дітей не досягають 4
футів 9 дюймів, доки їм не
виповниться 8-12 років.

Автокрісло, розвернене назад

• Деякі автокрісла, що
розвернені вперед, мають
обмеження за вагою до
65 фунтів при використанні
з ременями безпеки.

ЗАВЖДИ звертайтеся до посібника з експлуатації
автомобіля та дитячого утримувального пристрою
для правильного використання та встановлення.

Без страхувального
ременя

• Використання

верхнього
страхувального
ременя зменшує рух
уперед при зіткненні
до 6 дюймів.

•

•

Страхувальний
ремінь кріпиться до
спинки автокрісла,
розверненого
вперед.
Зверніться до
посібника з
експлуатації вашого
транспортного засобу,
щоб знайти кріплення
страхового ременя.

Ремінь безпеки на
ЗАДНЬОМУ СИДІННІ

• Немовлята та діти молодшого віку мають
їздити в автокріслі обличчям назад.
• Багато автокрісел, що розвернені назад,
мають обмеження за вагою до 40-50 фунтів.

• Діти, які переросли своє
автокрісло, що розвернене
назад, повинні їздити в
автокріслі, що розвернене
вперед, із ременями
безпеки.

Зі страхувальним
ременем

(до 13 років)
• Діти до 13 років, які переросли
своє додаткове сидіння з
регулюванням положення
ременя, повинні їздити на
задньому сидінні з правильно
пристебнутим ременем безпеки.

П’ятиетапний тест: перехід з бустера до ременя безпеки
Треба відповісти «так» на всі 5 пунктів

Коліна зігнуті
Спиною до
автомобільног на краю
о сидіння; без сидіння.
сутулості.
.

Поясний ремінь
проходить низько
через верхню
частину стегон, а
плечовий ремінь –
через середину
плеча.

Ноги
спираються
на підлогу.

Це положення
залишається
протягом усієї
поїздки. .

Більшість дітей потребують ревакцинації до 8-12 років

Закон штату Washington про системи
стримування дітей свідчить:

• Діти віком до 2 років повинні їздити в автокріслі

обличчям назад.
• Діти віком від 2 до 4 років повинні їздити в автокріслі
з ременями безпеки (обличчям назад або вперед).
• Діти віком від 4 років повинні їздити в дитячому або
додатковому автокріслі, поки їхній зріст не досягне 4
футів 9 дюймів.
• Діти віком до 13 років повинні їздити на задньому
сидінні, коли це доцільно.

Закон представляє мінімальний захист,
необхідний дитині.

