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Luật Kaitlyn’s Law 
Vì sao người ta lại để trẻ em không được giám sát trong xe hơi?  

Lý do phổ biến và đơn giản nhất là cha mẹ/người chăm sóc đã quên một 

cách đơn giản rằng có đứa trẻ trong xe. Và đôi khi một đứa trẻ đã bò vào 

trong xe khi không có ai chú ý.  

 Luật Kaitlyn là gì?  

Kể từ năm 2001, để một đứa trẻ từ 6 tuổi trở xuống bên trong một xe hơi 

mà không có sự giám sát của một người nào đó ít nhất là 12 tuổi trở lên là 

phạm luật ở California. Đạo luật này được mang tên Kaitlyn vì em Kaitlyn 

Russell, 6 tháng tuổi, đã chết do các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ 

sau khi bị bỏ lại một mình trong xe hơi.    

 Điều gì có thể xảy ra khi để trẻ em không có sự giám sát trong xe hơi? 

Tính trung bình, có khoảng 37 trẻ em chết mỗi năm vì nhiệt độ quá nóng 

sau khi bị bỏ lại bên trong xe hơi. Đáng buồn là tính đến tháng 6 năm 

2015 đã có 32 trẻ em trên toàn quốc thiệt mạng theo kiểu này!  

 Mất bao lâu thì bên trong một chiếc xe sẽ nóng lên?     

Chỉ  trong vòng 10 phút nhiệt độ bên trong xe có thể tăng lên đến 20 độ cao 

hơn so với không khí bên ngoài. Do vậy, nếu là 100 độ bên ngoài, thì nhiệt 

độ bên trong một chiếc xe có thể lên đến 120 độ trong thời gian đó. Đó cũng 

là mức nhiệt độ đã làm Kaitlyn chết.   

 Liệu có ổn không khi để lại một đứa trẻ trong xe hơi nếu:  

-Cha mẹ/người chăm sóc có thể quan sát đứa nhỏ một cách trực tiếp? 
KHÔNG.  

-Xe đang đậu trên đường vào garage của nhà mình hoặc đang đậu trên 
đường ngay trước cửa nhà mình?  KHÔNG.  

-Mình chỉ để đứa nhỏ trong xe mấy phút thôi? KHÔNG.  

-Trời bên ngoài cũng không nóng lắm? KHÔNG.  

 Hậu quả đối với cha mẹ/người chăm sóc là gì? 

Phạt tiền hoặc có thể bị tù.  

 Tôi phải làm gì nếu tôi thấy một đứa trẻ bị để lại trong xe hơi không có 
người giám sát?  

Phải thật khẩn cấp! Gọi 911 ngay lập tức. Cảnh báo cho cha mẹ/người 

chăm sóc và nhân viên bảo vệ nếu họ đang ở gần đó. Kiểm tra cửa. Mở cửa 

nếu cửa không khóa. Nếu xe bị khóa, nói chuyện với đứa trẻ bằng giọng 

bình tĩnh và hỏi đứa trẻ nếu nó có thể mở cửa xe ra.    

  

Một số lời khuyên để giữ một đứa trẻ an toàn là gì?  

üKhông cần biết là quý vị đang gấp thế nào, hãy chắc chắn rằng là quý vị đã 

nhìn vào ghế sau mỗi khi rời xe. 

üĐừng quên việc em bé đang ngủ và ghế ngồi dành cho trẻ em đối mặt phía 

sau.    

üGiữ một con thú nhồi bông ở ghế sau. Sau khi để con mình vào ghế, đặt 
con thú nhồi bông ở ghế phía trước của quý vị để tự nhắc nhở bản thân.    
üĐặt túi xách, cặp xách của quý vị, hoặc điện thoại ở ghế sau.  

üChia sẻ những lời khuyên này với tất cả mọi người mà bạn biết là họ đang 
chăm sóc trẻ nhỏ (cha mẹ, ông bà, người giữ trẻ, bạn bè).  
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