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Để trẻ em một mình trên xe vào bất cứ ngày nào 
là một việc nguy hiểm, chứ chưa nói đến vào ngày 
trời nóng. Nó có thể khiến trẻ bị tổn thương nghiêm 
trọng hoặc bị tử vong. Ở Victoria, việc để trẻ em một 
mình trên xe là vi phạm pháp luật. Cha mẹ hoặc 
người chăm sóc có thể bị phạt tiền hoặc bị phạt tù 
đến sáu tháng.

 

Có những rủi ro gì?
Ngay cả vào những ngày thời tiết bình thường, 
nhiệt độ bên trong một chiếc xe đang đậu có thể 
nóng hơn bên ngoài từ 20 đến 30 độ.

Trong vòng năm phút, nhiệt độ bên trong xe có thể 
tăng lên gấp đôi. Khi bên ngoài là 30 độ thì con quý 
vị có thể phải chịu đựng sức nóng lên đến 60 độ ở 
bên trong xe.

Vì thân nhiệt của trẻ em tăng nhanh hơn của người 
lớn từ ba đến năm lần, hầu như sức nóng này tác 
động lên cơ thể của con quý vị ngay lập tức. Điều 
này làm tăng nguy cơ trẻ bị đột quỵ vì nhiệt, nguy 
đến tính mạng, tổn thương não, suy tim và phổi, và 
mất nước.

Xe hơi to cũng nóng nhanh như xe nhỏ. Việc hạ cửa 
sổ xuống một chút chỉ có tác dụng chút ít đối với 
nhiệt độ bên trong xe. Các kiểm nghiệm cho thấy 
việc hạ cửa sổ xuống 10cm chỉ giảm nhiệt độ bên 
trong xe được năm độ. 

Để biết thêm thông tin về an toàn với xe 
hơi, vui lòng truy cập:  
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