自転車の安全ルール（ベトナム語）

● Về nguyên tắc, xe đạp phải đi dưới lòng đường, vỉa hè là ngoại lệ.

Xe đi bên trái lòng đường.
Xe bị cấm đi bên phải.

Khi đi xe đạp,
hãy đội mũ bảo hiểm.
Vỉa hè

Vỉa hè

Xe đạp được phép đi trên vỉa hè trong các trường hợp sau...
①Vỉa hè có biển báo

● Không đi tốc độ cao!

● Không dùng ô khi đi
xe đạp!

②Trẻ dưới 13 tuổi

③Người già trên 70 tuổi

④Khi gặp trường hợp bất

khả kháng

● Không nghe nhạc,
không đeo tai nghe!

● Không đi hàng hai
hàng ba!

● Không dùng các loại
điện thoại, máy tính bảng!

● Không chở (đèo)
người!

Trên vỉa hè,
phải nhường người
đi bộ,
hãy đi chậm và đi về
phía mép vỉa hè.

● Phải bật đèn khi trời tối!

● Không uống rượu bia!

★ Trong tất cả các trường hợp trên, bạn có thể sẽ phải nộp phạt.
★ Hãy tuân theo các loại bảng, biển báo và đi xe đạp một cách an toàn.
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【ベトナム語】自転車を利用しているみなさんへ（左側通行・ブレーキ整備）

～THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG XE ĐẠP～
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①

Khi bạn đi xe đạp trên đường dành cho người đi bộ, bạn chỉ được phép đi bên tay trái.

Khi bạn đi xe đạp trên đường dành cho người đi bộ, bạn chỉ được phép đi
đường dành cho người đi bộ bên tay trái của đường ô tô.
○Người đi xe đạp ĐƯỢC ĐI phía trong

Một vạch trắng

×Người đi xe đạp KHÔNG ĐƯỢC ĐI phía trong

Một vạch trắng và một vạch đứt

Hai vạch trắng (chỉ dành cho người đi bộ)

※Đường dành cho người đi bộ?＝

Là phần đường được ngăn cách với đường dành
cho xe ô tô bởi vạch trắng, nhằm tạo phần
đường dành cho người đi bộ ở nơi không có vỉa
hè.
Q．Nếu đường có vỉa hè, người đi xe đạp nên đi trên phần đường nào?

A.★Về nguyên tắc xe đạp được xếp cùng loại với ô tô, nên nó chỉ được phép đi bên trái lòng đường. Tuy nhiên,
trong những trường hợp sau đây, xe đạp được phép đi trên vỉa hè:
ほ ど う つうこうか

● Khi có biển hiệu 「歩道通行可」(cho phép lưu thông trên vỉa hè)
● Khi người đi xe đạp là trẻ dưới 13 tuổi, người già trên 70 tuổi, và người khuyết tật

Biển cho phép lưu thông trên vỉa hè

● Trong trường hợp đi xe dưới lòng đường là nguy hiểm
(khi có công trình trên lòng đường, khi có quá nhiều xe ô tô chạy ở lòng đường, v.v.)

？

★Khi bạn đi xe đạp trên vỉa hè, bạn phải ưu tiên người đi bộ, vì thế, hãy chạy ở tốc độ vừa phải và sát
với mép vỉa hè. Ngoài ra, khi người đi bộ gây cản trở việc đi xe đạp, bạn hãy dừng xe lại và nhường
đường cho người đi bộ

②

Không được phép sử dụng xe đạp không có phanh!

Chết!
Xe không có phanh!

★Cảnh sát có quyền yêu cầu dừng xe và kiểm tra xe đạp nếu xe không có
phanh hoặc bộ phận để dừng xe an toàn.
★Ngoài ra, cảnh sát có quyền cảnh cáo và yêu cầu không được phép sử
dụng xe đạp nếu xe không có phanh hoặc phanh hỏng.

Mặc dù xe đạp là một phương tiện giao thông tiện lợi, nó cũng rất nguy hiểm khi
người đi xe đạp không đi đúng cách mà gây thương tích cho người khác. Hãy cùng
nhau tuân thủ luật pháp và chú ý khi sử dụng xe đạp để không gây ra và gặp phải tai
nạn.
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