
www.rsa.ie/childsafetyincars

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE VAIKŲ KĖDUTES AUTOMOBILIUOSE

Daugiau informacijos apie vaikų 
kėdutes galite gauti, aplankę www.rsa.ie/
childsafetyincars, perskaitę lankstinuką 

„CHILD SAFETY IN CARS“ (Vaikų sauga 
automobiliuose) arba pažiūrėję DVD 

„CHILD SAFETY IN CARS“.

Tiek lankstinuką, tiek DVD galima 
NEMOKAMAI užsisakyti internete 
www.rsa.ie/childsafetyincars arba 
paskambinus telefonu (LoCall vietinis 
tarifas) 1890 50 60 80.

ŽINOKITE NAUJĄJĮ ĮSTATYMĄ 
apie vaikų kėdutes 
automobiliuose
Pradeda galioti nauji vaikų saugos įstatymai, kurie reikalauja, 
kad visi vaikai turi keliauti teisingoje vaiko kėdutėje, pagalbinėje 
kėdutėje arba su pagalbine pagalvėle.

Jei yra įstatyti saugos diržai, jie turi būti naudojami.

Vaikai, kuriems nėra 3 metų, negali važiuoti lengvuoju arba krovininiu 
automobiliu (išskyrus taksi), jei jie nesėdi teisingoje vaiko kėdutėje.

Vaikai, pasiekę 3 metų amžių, kurių ūgis nesiekia 150 cm, o svoris nesiekia 
36 kg. (paprastai tai vaikai iki 11-12 metų) turi naudoti teisingą vaikо kėdutę, 
pagalbinę kėdutę arba pagalbinę pagalvėlę, keliaudami lengvuoju arba 
krovininiu automobiliu.

Vaikai, pasiekę 3 metų amžių, neturi keliauti užpakalinėje sėdynėje, jei 
automobilyje nėra saugos diržų.

Vaikų sėdynes, atsuktas atgal, DRAUDŽIAMA naudoti automobilių, kur veikia 
oro pagalvės, priekinėse sėdynėse.

Vaikų automobilių sėdynės turi atitikti ES arba Jungtinių Tautų Europos 
Ekonominės Komisijos (UN-ECE) standartus. 

Vairuotojo teisinė pareiga – užtikrinti, kad keleiviai iki 17 metų naudotų 
teisingas kėdutes, pagalbines kėdutes, pagalbines pagalvėles arba saugos.

ILIUSTRUOTAS VAIKŲ AUTOMOBILIŲ SĖDYNIŲ VADOVAS

CHILD CAR SEAT

ŽINOKITE NAUJĄ ĮSTATYMĄ APIE VAIKŲ KĖDUTES AUTOMOBILIUOSE

VAIKO KĖDUTĖ 
BŪTINA.
JOKIŲ IŠIMČIŲ.

Užtikrinus, kad vaikas tinkamai prisegtas vaiko sėdynėje gali sumažinti 
sužalojimus nuo 90% iki 95% atsuktose atgal sėdynėse ir 60% atsuktose į 
priekį sėdynėse*. 
* Šaltinis: „AA Motoring Trust“

DVDLankstinukas www.rsa.ie/childsafetyincars



Svoris
Kūdikiams iki 13 kg. (29 svarų)

Amžiaus ribos (apytikriai)
Nuo gimimo iki 12-15 mėn.

Atgal apsuktos kėdutės geriau 
apsaugo kūdikio galvelę, kaklą 
ir stuburą negu į priekį žiūrinčios 
kėdutės. Stenkitės kūdikį laikyti atgal 
apsuktoje kėdutėje kaip galint ilgiau.

Perkelkite vaiką į kėdutę, žiūrinčią 
į priekį, tik tada, kai jie viršijo 
maksimaliai leidžiamą svorį kūdikio 
kėdutei, arba jei vaiko galvutė yra 
aukščiau, nei kėdutės viršutinis 
kraštas.

Atgal apsukta kėdutė kūdikiui

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE VAIKŲ AUTOMOBILIŲ KĖDUTES

Parinkite vaikui kėdutę, kuri atitinka vaiko SVORĮ ir ŪGĮ. Nenaudokite šios informacijos kaip vadovo

NIEKADA 
NESTATYKITE VAIKO 

AUTOMOBILIO 
KĖDUTĖS, 

APSUKTOS ATGAL, 
Į PRIEKINĘ SĖDYNĘ, 
JEIAUTOMOBILYJE 

YRA KELEIVIUI 
SKIRTA ORO 

PAGALVĖ!

VAIKO KĖDUTĖ BŪTINA. JOKIŲ IŠIMČIŲ. 
Kelių Saugos Valdyba norėtų padėkoti RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents – Karališkąjai Apsaugos nuo Nelaimingų Atsitikimų Draugijai) už leidimą panaudoti dalį jos tinklapio http://www.childcarseats.org.uk apie vaikų kėdutes, naudojamas automobiliuose.

www.rsa.ie/childsafetyincars

Svoris
Nuo 9 iki 18 kg. (nuo 20 iki 40 svarų)

Amžiaus ribos (apytikriai)
Nuo 9 mėn, iki 4 metų

Perkelkite vaiką į kėdutę, žiūrinčią 
į priekį, tik tada, kai jie viršijo 
maksimaliai leidžiamą svorį atgal 
apsuktai kėdutei, arba jei vaiko 
galvutė yra aukščiau, nei kėdutės 
viršutinis kraštas.

Svoris
Nuo 15 iki 25 kg (nuo 33 iki 55 svarų)

Amžiaus ribos (apytikriai)
Nuo 4 iki 6 metų

Kai kurios pagalbinės kėdutės yra 
padarytos taip, kad atskyrus nugaros 
atlošą, jos gali būti naudojamos kaip 
pagalbinės pagalvėlės.

Svoris
Nuo 22 iki 36 kg (nuo 48 iki 79 svarų)

Amžiaus ribos (apytikriai)
Nuo 6 iki 11/12 metų

Pagalbinės pagalvėlės neturi savo 
diržo, kuris laikytų vaiką. Vaikui 
prisegti naudojamas suaugusiojo 
diržas, kuris laiko ir vaiką, ir 
pagalvėlę – todėl svarbu tinkamai 
pritaikyti diržą. 

Į priekį žiūrinti kėdutė vaikui Pagalbinė kėdutė Pagalbinė pagalvėlė


