
Consumer Goods (Baby Bath Aids) Safety Standard 2017 

The Consumer Goods (Baby Bath Aids) Safety Standard 2017 sets out mandatory 

requirements for baby bath aids. 

The mandatory standard is based on certain sections of the voluntary American 

Society for Testing and Materials Standard ASTM F1967-13 Standard Consumer 

Safety Specification for Infant Bath Seats. ASTM F1967-13 is available from SAI 

Global. 

Key requirements 

The listed requirements aim to give suppliers a general idea of what is required by 

the mandatory standard. Suppliers must not rely on this information as a complete 

guide to compliance. 

Safety warning statement 

Baby bath aids must be permanently marked with a warning statement with the 

following words: 

WARNING — Children have DROWNED while using bath aids. This is NOT a 

safety device. ALWAYS keep baby within arm’s reach. NEVER leave baby in 

care of children. 

The warning statement must include: 

• The word WARNING must be in upper case letters and at least 10 mm 

high 

• The words DROWNED, NOT, ALWAYS AND NEVER must be in upper 

case letters and at least 5 mm high 

• The letters in lower case must be at least 2.5 mm high. 

In addition, 2 safety alert symbols must be located immediately to the left and 

right of the words of the warning notice. The triangles must: 

• be equilateral (all sides with equal length) 

• have a base of at least 30 mm 

• have an exclamation mark inside it. 

Below is an example ONLY of the safety warning statement. The safety warning 

statement must be in accordance with the requirements of the mandatory 

standard. 
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Warning statement must be: 

• fixed permanently onto the baby bath aid in accordance with requirements 

and tests based on the ASTM F1967 – 13 

• on the baby bath aid’s packaging, or visible from it 

• located on the baby bath aid in a conspicuous place 

• in a contrasting colour to the background on which it is provided and its 

packaging so that it is easy to read. 

Permanent means the safety warning statement should remain legible for the life 

of the product and must not run, fade or be removable.  

Safety warning statement on packaging 

A safety warning statement on the baby bath aid’s packaging is not required if it 

is clearly legible through the packaging and the packaging is: 

• colourless and 

• transparent. 

Complying with the mandatory standard during transitional period 

This mandatory standard currently includes a transition period to assist with the 

changeover to the new mandatory standard. 

Up to 26 October 2018, suppliers have the option to comply with the 

requirements from either the Consumer Goods (Baby Bath Aids) Safety Standard 

2017 or the Trade Practices (Consumer Product Safety Standard) (Baby Bath 

Aids) Regulations 2005. 

From 27 October 2018 suppliers must only comply with the requirements 

in Consumer Goods (Baby Bath Aids) Safety Standard 2017. 

This mandatory standard applies to bath aids designed to support a baby while 

being bathed. 
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Bản dịch tham khảo 

Tiêu chuẩn An toàn hàng tiêu dùng (Dụng cụ hỗ trợ tắm cho trẻ sơ sinh) 

2017 

Tiêu chuẩn An toàn Hàng tiêu dùng (Dụng cụ tắm cho trẻ sơ sinh) 2017 đưa ra 

các yêu cầu bắt buộc đối với dụng cụ tắm cho trẻ sơ sinh. 

Tiêu chuẩn bắt buộc dựa trên một số phần của Hiệp hội tự nguyện Hoa Kỳ về 

Thử nghiệm và Tiêu chuẩn Vật liệu ASTM F1967 13 Tiêu chuẩn An toàn Tiêu 

dùng Tiêu chuẩn cho Ghế tắm dành cho Trẻ sơ sinh. ASTM F1967 13 có sẵn tại 

SAI Global. 

Các yêu cầu chủ yếu  

Các yêu cầu được liệt kê nhằm mục đích cung cấp cho các nhà cung cấp một ý 

tưởng chung về những gì được yêu cầu bởi tiêu chuẩn bắt buộc. Các nhà cung cấp 

không nên coi thông tin này như là hướng dẫn đầy đủ để tuân thủ. 

Tuyên bố cảnh báo an toàn 

Dụng cụ tắm cho trẻ phải được gắndấu  cảnh báo vĩnh viễn bằng các từ sau: 

CẢNH BÁO - Trẻ em sẽ bị LẠNH khi sử dụng dụng cụ tắm. Đây KHÔNG phải 

là một thiết bị an toàn. LUÔN LUÔN giữ em bé trong tầm tay. KHÔNG BAO 

GIỜ để trẻ sơ sinh cho trẻ em chăm sóc. 

Cảnh báo phải bao gồm: 

• Từ WARNING phải ở dạng viết hoa và cao ít nhất 10mm  

• Các từ DROWNED, NOT, ALWAYS AND NEVER phải được viết hoa và phải 

cao ít nhất 5mm 

• Các chữ cái viết thường phải cao ít nhất 2,5 mm. 

Ngoài ra, 2 biểu tượng cảnh báo an toàn phải được đặt ngay bên trái và bên phải 

dòng chữ của thông báo cảnh báo. Các hình tam giác phải: 

• đều (tất cả các cạnh có chiều dài bằng nhau) 

• có đế ít nhất 30 mm 

• có một dấu chấm than bên trong nó. 



Dưới đây là một ví dụ  tuyên bố cảnh báo an toàn. Tuyên bố cảnh báo an toàn 

phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn bắt buộc. 

Tuyên bố cảnh báo phải : 

• Gắn cố định vĩnh viễn vào dụng cụ tắm trẻ em phù hợp với các yêu cầu và 

thử nghiệm dựa trên tiêu chuẩn ASTM F1967 - 13 

• trên bao bì của dụng cụ tắm trẻ em hoặc có thể nhìn thấy từ đó 

• đặt dụng cụ hỗ trợ tắm cho em bé ở nơi dễ thấy 

• có màu tương phản với màu nền được cung cấp và bao bì để dễ đọc. 

Vĩnh viễn có nghĩa là tuyên bố cảnh báo an toàn phải rõ ràng trong suốt, tuổi thọ 

của sản phẩm và không được chạy, phai màu hoặc không thể tháo rời. 

Tuyên bố cảnh báo an toàn trên bao bì 

Không cần có tuyên bố cảnh báo an toàn trên bao bì của dụng cụ hỗ trợ tắm trẻ 

em nếu thông qua bao bì có thể đọc được rõ ràng và bao bì : 

• không màu và 

• trong suốt. 

Tuân thủ tiêu chuẩn bắt buộc trong giai đoạn chuyển tiếp 

Tiêu chuẩn bắt buộc này hiện bao gồm một giai đoạn chuyển tiếp để hỗ trợ việc 

chuyển đổi sang tiêu chuẩn bắt buộc mới. 

Cho đến ngày 26/10/2018, các nhà cung cấp có thể tùy chọn tuân thủ các yêu cầu 

của Tiêu chuẩn An toàn Hàng tiêu dùng (Đồ dùng tắm cho trẻ em) năm 2017 

hoặc Quy định về Thực hành Thương mại (Tiêu chuẩn An toàn Sản phẩm Tiêu 

dùng) (Đồ dùng tắm cho Trẻ em) 2005. 

Từ ngày 27/10/2018, các nhà cung cấp chỉ phải tuân thủ các yêu cầu trong Tiêu 

chuẩn An toàn Hàng tiêu dùng (Dụng cụ tắm cho trẻ sơ sinh) 2017. 

Tiêu chuẩn bắt buộc này áp dụng cho các dụng cụ hỗ trợ tắm được thiết kế để hỗ 

trợ em bé khi được tắm. 

 

 


