
Consumer Goods (Bean Bags) Safety Standard 2014 

This mandatory standard applies to bean bags and bean bag covers that have 

openings through which the filling can be accessed or can escape, and prescribes a 

labelling requirement for packages containing bean bag filling. 
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About bean bags 
The following items are also covered by the mandatory standard if the item has an 

opening through which the filling can be accessed or can escape: 

• aqua bean bags for swimming pools 

• chairs 

• cushions 

• pillows 

• lounges 

• footstools 

• futon mattresses 

• novelty cushions for children 

• nursing and therapeutic pillows and cushions 

• pet beds 

• stable tables. 

Items that do not have any openings through which filling can escape or be 

accessed are not covered by this mandatory standard. 

The Consumer Goods (Bean Bags) Safety Standard 2014 sets out the mandatory 

requirements for bean bags. 

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. 

Design and construction 

• All openings of a bean bag and bean bag cover from which you can insert or 

remove filling must be fitted with a child-resistant slide fastener. This is 
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usually a zip with its tag removed, which locks into place to prevent easy 

opening. 

• A bean bag must not be supplied with any tag, handle or object that can 

facilitate movement of the child-resistant fastener. 

• Only slide-fasteners that provide direct access to bean bag filling must be child 

resistant. 

Safety markings 

All bean bags with accessible openings, bean bag covers and packaging containing 

filling must have a warning label with the following message: 

WARNING: Children can suffocate if bean bag filling is swallowed or 

inhaled. Do not let children climb inside this bean bag. A bean bag is not a 

safe sleeping surface for an infant under 

12 months of age. 

The warning label must be conspicuous and fixed securely, or stamped on the item, 

and: 

• The word ‘WARNING’ must appear in red and upper-case letters at least 5 

mm high and on a white background. 

• The remaining words must appear in title case. The upper-case letters need to 

be at least 5 mm high. 

• The words not a safe must appear in bold font. 

A bean bag lining must also have the warning message attached, this is because 

linings may be changed and the warning still needs to be present. 

  



Bản dịch tham khảo 

Tiêu chuẩn An toàn hàng hóa tiêu dùng 2014 – đối với ghế lười 

Tiêu chuẩn bắt buộc này áp dụng cho ghế lười và tấm phủ của ghế lười có các lỗ hở 

mà ruột ghế có thể tiếp xúc hoặc có thể thoát ra ngoài và quy định yêu cầu ghi nhãn 

đối với các bao bì chứa ruột ghế lười 

Về ghế lười  

Các mặt hàng sau đây cũng nằm trong tiêu chuẩn bắt buộc nếu mặt hàng có 

một lỗ thông qua đó có thể tiếp cận hoặc có thể thoát ra ngoài: 

• ghế lười cho hồ bơi 

• Các loại ghế 

• đệm 

• gối 

• ghế phòng chờ 

• ghế đôn 

• nệm futon 

• đệm mới cho trẻ em 

• gối và đệm điều dưỡng và trị liệu 

• giường cho thú cưng 

• bảng ổn định. 

Các sản phẩm không có bất kỳ khe hở nào có thể thoát ra ngoài hoặc tiếp cận 

được với các hạng mục không thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn bắt buộc này. 

Tiêu chuẩn An toàn Hàng tiêu dùng (ghế lười) 2014 đưa ra các yêu cầu bắt buộc đối 

với ghế lười. 



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 cung cấp không 

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

thiết kế và xây dựng 

• Tất cả các lỗ hở của ghế lười và tầm phủ của ghế lười mà bạn có thể chèn 

hoặc tháo ruột phải được lắp bằng dây buộc trượt chống trẻ em. Đây thường là một 

zip đã được gỡ bỏ thẻ của nó, khóa này cố định vào vị trí để ngăn việc mở dễ dàng. 

• Ghế lười không được cung cấp cùng với bất kỳ thẻ, tay cầm hoặc vật nào có 

thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của dây buộc chống trẻ em. 

• Chỉ có dây buộc trượt cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp vào ghế lười 

phải có khả năng chống trẻ em. 

Đánh dấu an toàn  

Tất cả các ghế lười mà có lỗ hở có thể tiếp cận, tấm phủ ghế lười và bao bì của ruột 

ghế phải có một nhãn cảnh báo kèm thông điệp cảnh báo sau: 

CẢNH BÁO: Trẻ em có thể bị ngạt thở nếu nuốt hoặc hít phải ruột của ghế 

lười. Không để trẻ em trèo vào bên trong ghế lười này. Ghế lười không phải là 

bề mặt ngủ an toàn cho trẻ sơ sinh dưới 12 tháng tuổi. 

Nhãn cảnh báo phải dễ thấy và được cố định an toàn, hoặc được đóng dấu trên mặt 

hàng, và: 

• Từ "CẢNH BÁO" phải xuất hiện bằng chữ in hoa màu đỏ và cao ít nhất 5 

mm trên nền trắng. 

• Các từ còn lại phải xuất hiện trong trường hợp tiêu đề. Các chữ cái viết hoa 

phải cao ít nhất 5 mm. 

• Các từ không phải là an toàn phải xuất hiện bằng phông chữ đậm. 

Một lớp lót túi đậu cũng phải có thông báo cảnh báo kèm theo, điều này là do lớp lót 

có thể bị thay đổi và cảnh báo vẫn cần được hiển thị. 

 


