
 Safety Standard Toys for children up to and including 36 months of age 

The mandatory standard prescribes requirements for the design and construction of 

toys for children up to and including 36 months. 
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About baby toys 

Baby toys are toys for children up to and including 36 months. They include but 

are not limited to: 

• rattles, toy dummies, teethers, and squeeze toys 

• toys for attaching to cots, playpens, prams and strollers 

• push and pull toys 

• pounding toys 

• blocks and stacking toys 

• bath toys 

• rocking, spring and stick horses and figures 

• musical chime toys 

• jack-in-the box 

• stuffed, plush and flocked animals and figures 

• dolls 

• toys with pompoms 

• games and puzzles 

• toy cars, trucks and other vehicles. 

The mandatory standard was created to reduce the chances of small parts coming 

off toys during play or after reasonable wear and tear, therefore helping to prevent 

choking, suffocation, or death. 

The mandatory standard applies to toys for children up to and including 36 months 

old which have been: 

• manufactured 

• designed 

• labelled 
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• marketed as playthings. 

Exclusions 

The mandatory standard excludes: 

• balloons 

• marbles 

• tapes and CDs 

• books 

• writing materials 

• paints and paint brushes 

• modelling materials including play dough, clay and plasticine 

• bicycles having a wheel base of not less than 640 mm 

• playground equipment for parks, schools and home use 

• goods supplied wholly or partially unassembled that require an adult to 

assemble them after they're bought, provided that when assembled according 

to their supplied written instructions, the goods comply with the specified 

standards 

• flotation toys 

• baby dummies 

• toys made wholly from highly porous material (such as cheesecloth) – 

except for toys with pompoms 

• toys made from certain plastics that are labelled according to the mandatory 

standard. 

Mandatory standard 

This mandatory standard Consumer Protection Notice No. 14 of 2003, as amended 

by Consumer Protection No. 1 of 2005.sets out the requirements for toys for 

children up to and including 36 months. 

The mandatory standard is based on certain sections of the voluntary 

Australian/New Zealand Standard AS/NZS ISO 8124.1:2002 'Safety of toys Part 1: 

Safety aspects related to mechanical and physical properties'. AS/NZS ISO 

8124.1:2002 is available from SAI Global. 

You must consult the mandatory standard for these details. 

Key requirements 

http://www.comlaw.gov.au/Details/F2008C00607
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2008C00607
http://www.saiglobal.com/


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. 

Testing methods 

The mandatory standard specifies procedures for testing that suppliers should 

organise through specialist testing laboratories. 

Design and construction 

Toys for young children can come in many shapes, forms and materials. The toy 

itself and any parts of it that can come off must not be smaller than a certain size; 

this size is roughly the same as a 35 mm film canister. Manufacturers must ensure 

their toys comply with the standard. 

Labelling 

Toy suppliers must note that even if toys are labelled and/or marketed for older 

children, the mandatory standard may apply if the toys are commonly recognised 

as being intended or suitable for children under 36 months of age. 

The standard provides some guidance on appropriate ages for using toys, 

referencing official United States age determination guidelines by the US 

Consumer Product Safety Commission (CPSC) (pdf). 
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Bản dịch tham khảo 

Tiêu chuẩn an toàn đối với Đồ chơi cho trẻ em tới 36 tháng tuổi  

Tiêu chuẩn bắt buộc quy định các yêu cầu về thiết kế và cấu trúc đồ chơi cho 

trẻ em dưới 36 tháng tuổi. 

Về đồ chơi trẻ em 

Đồ chơi trẻ em là đồ chơi dành cho trẻ từ 36 tháng tuổi trở xuống. Chúng 

bao gồm nhưng không giới hạn: 

• lục lạc, núm vú cao su đồ chơi, núm vú giả và đồ chơi bóp 

• đồ chơi để gắn vào cũi, đồ chơi, đồ chơi và xe đẩy 

• đẩy và kéo đồ chơi 

• đồ chơi đập 

• khối và đồ chơi xếp chồng 

• đồ chơi tắm 

• bập bênh, lò xo và ngựa và hình gậy 

• đồ chơi chuông âm nhạc 

• hộp hình nộm 

• động vật và hình thú nhồi bông, sang trọng và bầy đàn 

• búp bê 

• đồ chơi bằng pompoms 

• trò chơi và câu đố 

• ô tô đồ chơi, xe tải và các loại xe khác. 

Tiêu chuẩn bắt buộc được tạo ra để giảm nguy cơ các bộ phận nhỏ rơi ra 

khỏi đồ chơi trong quá trình chơi hoặc sau khi bị hao mòn hợp lý, do đó giúp ngăn 

ngừa nghẹt thở, ngạt thở hoặc tử vong. 

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho đồ chơi cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi: 

• được sản xuất 

• thiết kế 

• được dán nhãn 

• được đánh dấu như là vật để chơi. 

 Các ngoại trừ 

Tiêu chuẩn bắt buộc loại trừ: 

• bóng bay 



• viên bi 

• băng và đĩa CD 

• sách 

• tài liệu viết 

• sơn và chổi sơn 

• vật liệu làm mô hình bao gồm bột nặn, đất sét và nhựa dẻo 

• xe đạp có đế bánh không nhỏ hơn 640 mm 

• thiết bị sân chơi cho công viên, trường học và sử dụng trong gia đình 

• hàng hóa được cung cấp toàn bộ hoặc chưa lắp ráp một phần mà yêu cầu 

người lớn lắp ráp chúng sau khi mua, với điều kiện là khi được lắp ráp theo hướng 

dẫn bằng văn bản được cung cấp, hàng hóa phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định 

• đồ chơi nổi 

• núm vú cao su trẻ em 

• đồ chơi được làm hoàn toàn từ vật liệu có độ xốp cao (chẳng hạn như vải 

thưa) - ngoại trừ đồ chơi có lông tơ 

• đồ chơi được làm từ một số loại nhựa được dán nhãn theo tiêu chuẩn bắt 

buộc. 

Tiêu chuẩn bắt buộc  

Tiêu chuẩn bắt buộc này Thông báo Bảo vệ Người tiêu dùng số 14 năm 2003, được 

sửa đổi bởi Bảo vệ Người tiêu dùng số 1 năm 2005. Đưa ra các yêu cầu đối với đồ 

chơi cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi. 

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

Zealand AS / NZS ISO 8124.1: 2002 'An toàn đồ chơi Phần 1: Các khía cạnh an 

toàn liên quan đến các tính chất cơ học'. AS / NZS ISO 8124.1: 2002 có sẵn từ SAI 

Global. 

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

Yêu cầu chính 

Các yêu cầu được liệt kê nhằm mục đích 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 coi thông tin này như một hướng dẫn đầy đủ để tuân thủ. 

Phương pháp kiểm tra 



Tiêu chuẩn bắt buộc quy định các thủ tục thử nghiệm mà nhà cung cấp phải tổ 

chức thông qua các phòng thử nghiệm chuyên môn. 

Thiết kế và cấu trúc 

Đồ chơi cho trẻ nhỏ có thể có nhiều hình dạng, hình thức và chất liệu. Bản thân đồ 

chơi và bất kỳ bộ phận nào của đồ chơi có thể tách ra không được nhỏ hơn một 

kích thước nhất định; kích thước này gần giống với một hộp phim 35 mm. Các nhà 

sản xuất phải đảm bảo đồ chơi của họ tuân thủ tiêu chuẩn. 

Ghi nhãn 

Các nhà cung cấp đồ chơi phải lưu ý rằng ngay cả khi đồ chơi được dán nhãn và / 

hoặc tiếp thị cho trẻ lớn hơn, thì tiêu chuẩn bắt buộc có thể áp dụng nếu đồ chơi đó 

thường được công nhận là dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi. 

Tiêu chuẩn cung cấp một số hướng dẫn về độ tuổi thích hợp để sử dụng đồ chơi, 

tham khảo hướng dẫn xác định độ tuổi chính thức của Hoa Kỳ của Ủy ban An toàn 

Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) (pdf). 

 


