
Nangingibabaw ang kahalagahan ng mainam na kagamitang 
pangkaligtasan na ginagamit nang tama.
Kapag bumibili ng kagamitang pangkaligtasan na ikinakabit sa sasakyan gamit 
ang seat belt, kailangan mong tingnan kung kasya ito sa nabanggit na sasakyan. 
Maaari mong makuha ang impormasyong ito mula sa mga website ng mga 
manufacturer o sa mga pamphlet na kasama ng kagamitan. Kung gagamitin 
mo ang parehong kagamitan sa higit sa isang sasakyan, kakailanganin mong 
tiyaking kasya ito sa lahat ng pagkakataon. 

Kapag may kagamitang pangkaligtasan na nakalagay sa isang sasakyan, dapat 
itong ikabit nang tama. Kahit na nasa tamang kagamitan ang bata, maaaring 
makaranas ang bata ng malulubhang pinsala kung hindi inilagay nang tama ang 
kagamitan. Mahalagang basahin mo nang mabuti ang lahat ng tagubiling ibinigay 
kasama ng sasakyan at ng kagamitang pangkaligtasan. Maaari mo ring tanungin 
ang sales personnel sa tindahan upang tulungan kang ilagay ang kagamitan.

Mga ISOFIX na anchor
Maraming sasakyan ang may mga ISOFIX na anchor sa mga upuan sa likuran 
nito. Konektado sa framework ng kotse ang mga anchor. Kung bibili ka ng may 
ISOFIX na upuan ng bata, kakasya ito sa lahat ng sasakyang may mga ISOFIX na anchor. 

Pananagutan namin ang kaligtasan ng bata

Kailan ligtas na maglagay ng bata sa isang upuang pambata na nakaharap?
Nakaharap dapat ang mga bata palayo sa direksyon ng pagmamaneho sa loob 
ng pinakamatagal na panahong posible, dahil medyo malaki at mabigat ang kanilang 
mga ulo kung ikukumpara sa kanilang mga katawan at hindi pa ganap na buo ang 
vertebrae ng kanilang leeg. Binabawasan ng paggamit ng mga upuang pambata 
na nakaharap sa likod ang posibilidad ng malulubhang pinsala sa spine at utak 
ng bata. Ang pinakamainam na opsyon ay ipaharap sa likod ang bata hanggang 
sa edad na tatlo. Hindi kailanman dapat ilagay sa mga upuan sa kotse 
na nakaharap ang mga batang mas bata sa edad na isa.

Anong uri ng kagamitang pangkaligtasan ang dapat gamitin ng mga bata?
Gumagamit ang karamihan ng mga bata ng tatlong uri ng kagamitang pangkaligtasan 
sa kanilang buhay bago nila simulang gamitin ang seat belt nang ito lang. 

Mga upuang pansanggol
Ang unang upuan ay karaniwang tinatawag na upuang pansanggol, bagama’t 
nag-iiba-iba kung gaano katagal ginagamit ng mga bata ang ganitong uri ng 
upuan. Nagtatagal ang karamihan ng mga upuang pansanggol hanggang maabot 
ng bata ang 13 kg. Gayunpaman, posibleng makabili ng mga upunang nagtatagal 
mula kapanganakan hanggang maging 18 kg ang bata. Gayunpaman, hindi 
maaaring gamitin ang ganoong mga upuan bilang mga carrier cot at sa halip 
ay pinapanatiling nasa loob ng sasakyan. Available din ang mga upuang pansanggol 
na may base. Ikinakabit ang base sa kotse gamit ang isang seat belt o gamit 
ang mga ISOFIX na anchor. Pagkatapos ay ikinakabit ang upuan sa base. 

Upuang pambata 
Kapag nalakihan na ng bata ang upuang pansanggol, mangangailangan ito ng 
upuang para sa mga batang tumitimbang ng hanggang 18 o 25 kg. Ikinakabit 
ang mga upuang ito sa sasakyan gamit ang isang seat belt o gamit ang mga 
ISOFIX na anchor. Ikinakabit ang bata sa upuan gamit ang isang five-point harness. 

Booster na kutson na may likuran
Kapag naabot na ng bata ang 18 o 25 kg na timbang, ligtas nang gumamit ng 
booster na kutson na may likuran. Hindi inirerekomenda ang paggamit ng booster 
na kutson na walang likuran dahil nagbibigay ng mas mainam na proteksyon ang 
likuran. May mga kabitan at sabitan ang likuran kung saan maaaring dumaan 
ang seat belt nang sa gayon ay mailagay ito nang tama sa palibot ng katawan 
ng bata. Nagbibigay ang likuran ng proteksyon laban sa pagbangga sa gilid at 
hinahadlangan din nito ang kutson na dumulas mula sa ilalim ng bata.  Dapat 
gamitin ang mga booster na kutson na may likuran hanggang sa 36 kg na ang 
timbang ng bata o nasa 10–12 na ang edad. 

Kapag pumipili ng kagamitang 
pangkaligtasan at pamproteksyon para 
sa mga bata, mahalagang maglaan ng 
panahon, suriin ang mga website at 
alamin ang iba’t ibang tindahang available. 
Kailangang parehong akma para sa bata 
at kasya sa sasakyan ang kagamitan. 
Lubos ding mahalaga na gamitin ng bata 
ang kagamitan nang tama. Hindi dapat 
mapilipit ang mga seat belt at kasya dapat 
ito sa katawan ng bata. Hindi kailanman 
maaaring ilagay sa likod ng likod o sa 
ilalim ng braso ang mga seat belt.

Batay sa timbang ang mga kategorya 
ng upuan sa sasakyan at isang 
magandang ideya na ipagamit sa bata 
ang upuan sa loob ng pinakamatagal na 
panahong posible (hanggang maabot ang 
pinakamabigat na timbang). Gayunpaman, 
pakitandaan na hindi kailanman maaaring 
lumagpas nang buo ang ulo ng bata 
sa tuktok ng upuan (ang ibig sabihin ay 
karaniwang ginagamit bilang sanggunian 

ang taas ng tenga).

Anong uri ng kagamitang pangkaligtasan ang naaangkop?



Mahahalagang aspeto ng kaligtasan

Kilalang kagamitang pangkaligtasan
Ang mga kagamitang pangkaligtasan at pangprotekta lang para sa mga bata 
na nakakatugon sa mga kinakailangan alinsunod sa ECE No. 44.04, o sa mga 
mas bagong pagsasaayos, ang maaaring gamitin sa mga sasakyan. Nalalapat 
ang parehong mga kinakailangan patungkol sa pag-import, marketing at 
pagbebenta ng kagamitan. Matatagpuan sa kagamitang pangkaligtasan ang 
mga label na tumutukoy kung nakakatugon ang kagamitan sa mga kinakailangan.

Mga bata at mga airbag na pangkaligtasan
Mapanganib sa maliliit na bata ang mga airbag. Ang panganib 
ay nasa tamang matatamo ng bata kapag lumaki nang bigla ang 
airbag at maaapektuhan nito ang ulo at dibdib. Maaaring humantong 
ang tama sa seryosong pinsala o kamatayan. Ayon sa batas, 
hindi maaaring umupo sa upuan sa harapan ng sasakyan ang 
mga batang mas maliit sa 150 cm kung may airbag sa harap 
ng upuan ang sasakyan. Nalalapat ito kahit na nakaupo sa 
kagamitang pangkaligtasan ang bata. 

Maaaring makakita ng karagdagang impormasyon sa www.us.is 
o sa pamamagitan ng pagpapadala ng tanong sa fraedsla@us.is

Kinikilalang kagamitang pangkaligtasan

Gamit nang kagamitang pangkaligtasan at tagal ng bisa ng mga upuan
Sa Iceland, maaaring rentahan ang kagamitang pangkaligtasan, halimbawa mula 
sa mga kumpanya ng seguro. Mahalagang suriin ang tagal ng kagamitan dahil 
10 taon mula noong unang ginamit ang mga ito ang tagal ng bisa ng karamihan 
sa mga upuan ng sasakyan. Gayunpaman, sa pangkalahatan ay mas maikli ang 
tagal ng bisa ng mga upuang pansanggol, o limang taon. Inirerekomenda naming 
hindi hihigit sa dalawang bata ang gagamit ng parehong upuang pansanggol. 

Nakasaad sa label sa upuan o nakatatak sa ilalim nito ang petsa ng paggawa sa 
upuan. Kung hinihiram ang kagamitan sa mga kaibigan o kapamilya, mahalagang 
tingnan ang tagal ng upuan at kung nakaranas na ito ng anumang sira, ang ibig 
sabihin ay nagamit na ito sa isang sasakyang nabangga o kung nasira na ang 
upuan sa iba pang paraan (hal. nahulog mula sa mataas). Maaaring mawalan 
ng pakinabang ang kagamitang pangkaligtasan kahit na mukhang maayos ang 
kundisyon nito at samakatuwid ay mahalaga ang pag-alam kung paano ginamit 
ang upuan. Nagbibigay-babala ang Road Traffic Directorate laban sa pagbili 
ng mga kagamitan mula sa mga di-kilalang tao dahil mahirap makakuha ng 
maaasahang impormasyon tungkol sa kagamitan. Dapat mong tandaan na kung 
nawala ang mga orihinal na tagubilin para sa upuan, karaniwang makikita 
sa Internet ang mga ito. 

Kaligtasan ng bata sa mga 
de-motor na sasakyan
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