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V I E T N A M E S E



An toàn là vấn đề ảnh hưởng đến tất 
cả chúng ta. Để giúp cho các con phố 
được an toàn, bạn hãy tránh những 
hành vi nguy hiểm sau.

Bạn Có Biết?

Đối với người lái xe:

Hãy cảnh giác 

Để ý đến các biển báo 

Đạp xe cùng chiều 
với dòng xe cộ 

Tuân thủ các quy 
định tốc độ 

Sử dụng lối sang đường 
có kẻ vạch 

Tránh các yếu tố gây 
mất tập trung 

Đối với người đi xe đạp:

Đối với người đi bộ:

Chạy quá tốc độ

Đạp xe ngược chiều

Sang đường ẩu

Lái xe mất tập trung

Đạp xe trên vỉa hè

88% cảnh sát Quận Cam 
cho biết rằng chạy quá tốc 
độ là hành vi lái xe nguy 
hiểm nhất

Luôn chú ý xung quanh 

Tuân thủ tín hiệu đèn đỏ, các 
biển yêu cầu dừng xe, và tất cả 
các biển báo

Đi xe trong làn đường dành cho xe 
đạp cùng chiều với dòng xe cộ

Lái xe an toàn trong phạm 
vi quy định tốc độ 

Sang đường một cách an 
toàn tại các giao lộ và ngang 
qua các con phố 

Tránh sử dụng điện thoại khi 
lái xe, đi xe đạp, hay đi bộ

Phần lớn các cảnh sát báo 
cáo các vụ va chạm do 
người đi xe đạp chạy xe 
ngược chiều  

Cứ 2 cảnh sát thì có 1 người 
đồng ý rằng việc sang đường 
trái luật là hành vi có mức độ rủi 
ro cao nhất của người đi bộ 

85% cảnh sát Quận Cam nói rằng lái 
xe những yếu tố gây mất tập trung, 
như điện thoại di động, là hành vi 
nguy hiểm nhất trên đường 

Các vụ va chạm với người 
đi bộ thường xảy ra khi 
người đi xe đạp chạy xe 
trên vỉa hè

Hãy thực hiện trách nhiệm của mình
nhằm #Giảm Nguy cơ Tai nạn 

để có các Con phố An toàn hơn

An toàn xuất phát từ cả hai phía.
Hãy hành động và cam kết ngay hôm nay để có các 

con phố an toàn hơn tại octa.net/SaferStreets.


