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Locação de assento para criança: Associação de Segurança de Trânsito de Izumo  

 Realizamos a locação de assento para criança na delegacia de Izumo para as pessoas inscritas na  Associação 

de Segurança de Trânsito de Izumo "Izumo-shi Koutsu Anzen Kyoukai" (tel: 0853 - 23-2002). 

Prazo de locação: maiores informações, entre em contato acima (Associação de Segurança de Trânsito de Izumo). 

Taxa de uso: gratuíto. ※ Necessário pagamento de ￥1,000 ienes ( taxa de lavanderia no ato da devolução). 

○ Contato referente ao guia: 

   Prefeitura de Izumo - Futuro da criança - Divisão de Política Infantil 

   〒693-8530 Izumo-shi Imaichi-chou 70 banchi 

   Tel: (0853) 21-6963 

○À todos que verificarem este guia: 

Caso constate alguma errata, desejar a publicação de alguma informação ou 

prevenção, favor enviar a sua opinião /sugestão no endereço acima. 

Atualização Abril de 2022. 

Quando ocorrer uma batida de frente com velocidade de 40 km/h, o peso da pessoa será 30 vezes maior durante o impacto.  

No caso de criança de 10 kg será 300 kg! Mesmo que tenha força não conseguirá segurar a criança. 

 

ASSENTO PARA CRIANÇA 
 

 Proteja a criança utilizando o assento corretamente, de acordo com o seu tamanho! 
 

De acordo com a Lei de Trânsito, o uso de assento para criança é obrigatório para menores de 6 anos. 

(em caso de infração, será adicionado 1 ponto) 

 

A intensidade durante a colisão é tão forte

que não conseguirá segurar a criança no colo.  

O uso de assento para criança é "Disciplina ao entrar no carro". Resultará o contrário caso carregar ou 

descer a criança do assento quando chora. 

Preste atenção na temperatura e na umidade do ambiente do interior do carro, coloque a música preferida, 

torne um ambiente agradável e com harmonia♪ Nos passeios longos, faça vários intervalos para distrair! 

Ao entrar no carro diga que "aqui é o seu lugar! " até que acostume e mesmo que não queira, seja paciente. 

Quando a criança chora e não quer sentar… 

Assento para bebês com 
menos de 10 kg 

Assento para criança 
com 9 à 18 kg 

Assento para crianças  
de idade pré-escolar 

対象の体重範囲

チャイルドシートの種類

装置を認可した国の番号

当該装置番号

Ｅ43

UNIVERSAL 9 -18 kg

042439

Faixa de peso alvo 

 Tipos de cintos de segurança infantil 

 Número do país que autorizou o equipamento 

 Número do dispositivo 
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