
Children’s Household cots Safety Standards 

This mandatory standard applies to household cots that are new, second-hand, 

antique, and collectable. 

About household cots 

Household cots can include the following types: 

• rectangular cots (typically) that are a permanent sleeping enclosure for an 

infant or baby with raised sides and ends made of slats or filler bars. Often 

one side drops down to give easy access to a child 

• circular cots that are made with walls that have no slats 

• cots that convert to a toddler bed. When this type of cot is constructed to 

work as a cot, it must comply with the mandatory standard. 

The mandatory standard prescribes requirements for the design, construction, 

labelling and testing of a cot. 

Mandatory standard 

Consumer Protection Notice No. 6 of 2005 sets out the mandatory requirements 

for household cots. 

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

and New Zealand Standard AS/NZS 2172:2003 Cots for household use - safety 

requirements. AS/NZS 2172:2003 is available from SAI Global. 

You must consult the mandatory standard for these details. 

Key requirements 

These 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. 

Testing 

The mandatory standard requires that cots meet requirements for impact, strength, 

load, durability and stability. It is recommended that suppliers organise product 

testing through specialist testing laboratories with the right skills, experience and 

equipment to ensure cots comply with the mandatory standard. 

Design and construction of new cots 

Cots can either be ‘fixed base’ or have up to two allowed base positions. 

Fixed base cots and cots in the lowest base position 

The distance between the top of the mattress base and the top edge of the lowest 

cot side or end must be a minimum of: 
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• 600 mm when the access is closed 

• 250 mm when the access is open. 

Cots in the upper base position 

This distance between the top of the mattress base and the top edge of the lowest 

cot side or end must be a minimum of: 

• 400 mm when the access is closed 

• 250 mm when the access is open. 

Slats or filler bars 

The distance between slats or filler bars must be at least 50 mm. 

Cot mattresses 

Cot mattresses of the recommended size must be no more than: 

• 20 mm from any cot side or end when centred on the mattress base 

• 40 mm when the mattress is pushed to one side or end. 

Footholds or toeholds 

The cot must not have any: 

• footholds or toeholds between 150 and 550 mm above the mattress base 

• protrusions or bits that stick out greater than 5 mm, unless they are 

designed not to snag clothing 

• accessible sharp edges or points. 

Safety and performance 

Cots must not have any hazardous gaps: 

• between 30 and 50 mm that can entrap a child’s limbs 

• greater than 95 mm that could trap a child’s head or neck. 

Informative labels 

The cot must come with information about: 

• safe assembly 

• safe use 

• recommended mattress size. 

Suppliers must provide this information on: 

• a leaflet with the cot 

• a swing tag or label attached to the cot 

• external packaging that comes with the cot 

• the actual cot. 

Safety markings 



Cots must have legible, durable and prominent marking on the mattress base 

which provides information about: 

• the supplier 

• recommended mattress size and thickness 

• recommended use of adjustable bases on cots that have this feature. 

Second-hand cots 

Second-hand cots have the same design and construction requirements as new 

cots. There are three exceptions: 

• protrusions must be no greater than 8 mm 

• there must be no gaps greater than 95 mm but there is no requirement 

preventing gaps between 30 and 50 mm 

• there are no requirements for informative labels and safety markings. 

Regardless of these exceptions, it is wise to only use second-hand cots that come 

with: 

• full instructions for safe assembly and use 

• all necessary parts in good working order. 

Antique and collectable cots 

It is illegal for retail, second-hand or antique shops and internet sites to supply 

antique and collectable cots that do not come with mandatory certificates and 

labels. 

Certificates 

The cot should be supplied with a certificate warning consumers that it is not safe 

to place a child in the cot. 

Labels 

Two permanently fixed metal plaques on the cot with the words: 

 

 

  



Bản dịch tham khảo 

Tiêu chuẩn an toàn đối với cũi trẻ em dùng trong gia đình 

Tiêu chuẩn bắt buộc này áp dụng cho cũi dùng trong gia đình mới, cũ, cổ và có 

thể sưu tầm được. 

Về cũi dùng trong gia đình 

Cũi gia đình có thể bao gồm các loại sau: 

• cũi hình chữ nhật (thông thường) là một lớp bao bọc để ngủ cố định cho 

trẻ sơ sinh hoặc trẻ sơ sinh với các mặt nhô lên và các đầu được làm bằng thanh 

hoặc thanh đệm. Thường thì một bên có thể kéo xuống dễ dàng tiếp cận với trẻ 

• cũi hình tròn được làm với tường không có thanh 

• cũi chuyển đổi thành giường cho trẻ mới biết đi. Loại cũi này khi được thi 

công để làm cũi trẻ em phải tuân theo tiêu chuẩn bắt buộc. 

Tiêu chuẩn bắt buộc quy định các yêu cầu về thiết kế, cấu trúc, ghi nhãn và thử 

nghiệm cũi. 

Tiêu chuẩn bắt buộc 

Thông báo Bảo vệ Người tiêu dùng số 6 năm 2005 đưa ra các yêu cầu bắt buộc 

đối với cũi gia đình. 

Tiêu chuẩn bắt buộc dựa trên một số phần của Tiêu chuẩn tự nguyện của Úc và 

New Zealand AS / NZS 2172: 2003 Cũi dùng trong gia đình - các yêu cầu về an 

toàn. AS / NZS 2172: 2003 có sẵn từ SAI Global. 

Bạn phải tham khảo tiêu chuẩn bắt buộc về những chi tiết này. 

Yêu cầu chính 

Các yêu cầu này nhằm cung cấp cho các nhà phân phối một ý tưởng chung về 

những gì được yêu cầu bởi tiêu chuẩn bắt buộc. Các nhà phân phối không nên 

dựa vào thông tin này như một hướng dẫn đầy đủ để tuân thủ. 

Thử nghiệm 

Tiêu chuẩn bắt buộc yêu cầu cũi phải đáp ứng các yêu cầu về tác động, độ mạnh, 

tải trọng, độ bền và độ ổn định. Khuyến nghị các nhà phân phối tổ chức thử 

nghiệm sản phẩm thông qua các phòng thử nghiệm chuyên môn với kỹ năng, kinh 

nghiệm và thiết bị phù hợp để đảm bảo cũi phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc. 

Thiết kế và xây dựng cũi mới 

Cũi có thể là 'đế cố định' hoặc có tối đa hai đáy được phép. 

Cố định cũi và cũi có đáy ở vị trí  thấp nhất 



Khoảng cách giữa mặt trên của đế nệm và mép trên của mặt hoặc cuối cũi thấp 

nhất phải tối thiểu là: 

• 600 mm khi cửa/lối vào bị đóng 

• 250 mm khi lối vào được mở. 

Cũi ở vị trí đáytrên 

Khoảng cách này giữa mặt trên của đế nệm và mép trên của mặt hoặc cuối cũi 

thấp nhất phải tối thiểu là: 

• 400 mm khi lối vào bị đóng 

• 250 mm khi lối vào được mở. 

Thanh hoặc thanh phụ 

Khoảng cách giữa các thanh hoặc thanh phụ tối thiểu là 50 mm. 

Nệm cũi 

Nệm cũi có kích thước khuyến nghị không được lớn hơn: 

• 20 mm từ bất kỳ cạnh hoặc cuối cũi nào khi căn giữa vào đáy nệm 

• 40 mm khi nệm bị đẩy sang một bên hoặc một bên. 

Chỗ đứng hoặc chỗ dựa chân 

Cũi không được có bất kỳ: 

• chỗ đứng hoặc chỗ dựa chân cao hơn đế nệm từ 150 đến 550 mm 

• các phần nhô ra hoặc các mảnh nhô ra lớn hơn 5 mm, trừ khi chúng được 

thiết kế để không làm vướng quần áo 

• các cạnh hoặc điểm sắc nhọn có thể tiếp cận được. 

An toàn và hiệu suất 

Cũi không được có bất kỳ khoảng trống nguy hiểm nào: 

• từ 30 đến 50 mm có thể quấn vào tay chân của trẻ 

• lớn hơn 95 mm có thể mắc kẹt đầu hoặc cổ của trẻ em. 

Nhãn thông tin 

Cũi phải có thông tin về: 

•  cách lắp ráp an toàn 

•  cách sử dụng an toàn 

• kích thước nệm khuyến nghị. 

Các nhà cung cấp phải cung cấp thông tin này trên: 

• một tờ rơi có cũi 

• một thẻ treo hoặc nhãn gắn vào cũi 

• bao bì bên ngoài đi kèm với cũi 



• cũi thực tế. 

Ghi chú  an toàn 

Cũi phải có nhãn hiệu dễ đọc, bền và nổi bật trên đế nệm, cung cấp thông tin về: 

• nhà cung cấp 

• kích thước và độ dày nệm được khuyến nghị 

• khuyến nghị sử dụng đế có thể điều chỉnh trên cũi có tính năng này. 

Cũi cũ 

Cũi cũ có yêu cầu về thiết kế và cấu tạo giống như cũi mới. Có ba ngoại lệ: 

• phần nhô ra không được lớn hơn 8 mm 

• không được có khe hở lớn hơn 95 mm nhưng không có yêu cầu ngăn 

khoảng trống từ 30 đến 50 mm 

• không có yêu cầu về nhãn thông tin và nhãn hiệu an toàn. 

Bất kể những trường hợp ngoại lệ này, điều khôn ngoan là chỉ sử dụng cũi cũ đi 

kèm với: 

• hướng dẫn đầy đủ để lắp ráp và sử dụng an toàn 

• tất cả các bộ phận cần thiết hoạt động tốt. 

Cũi cổ và cũi có thể sưu tầm được 

Các cửa hàng bán lẻ, đồ cũ hoặc đồ cổ và các trang web trên Internet cung cấp cũi 

cổ và cũi có thể sưu tập  không có giấy chứng nhận và nhãn bắt buộc là không 

hợp pháp 

Chứng nhận 

Cũi phải được cung cấp giấy chứng nhận cảnh báo người tiêu dùng rằng không an 

toàn khi đặt trẻ vào cũi. 

Nhãn 

Hai mảng kim loại cố định vĩnh viễn trên cũi có dòng chữ: 

 

 

 

 


