
Người lái xe: 
• NHƯỜNG ĐƯỜNG cho người đi bộ tại các lối 

sang đường dành cho người đi bộ và ngã tư - 
theo luật định. 

• Không chặn lối sang đường dành cho người 
đi bộ khi dừng xe tại các ngã tư. 

• Đi chậm lại và tuân thủ giới hạn tốc độ trên 
biển báo. 

• Cẩn trọng hơn khi đi qua các khu trường học, 
sân chơi và khu dân cư. 

• Luôn luôn quan sát người đi bộ, đặc biệt là 
trước khi rẽ ở tín hiệu đèn xanh hoặc  "rẽ phải 
ở tín hiệu đèn đỏ". 

• Không vượt đèn đỏ. 

• Hãy cẩn thận khi vượt qua xe đã dừng lại. Các 
xe này có thể đang dừng lại để  
nhường đường cho người đi bộ. 

• Hãy tập trung! Không nhắn tin khi đang lái xe!

• Hãy nhường đường. Bạn có trách nhiệm quan 
sát những người khác. 
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Hãy 
quan sát!

An toàn cho người đi bộ: Không có tai nạn.
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Người đi bộ: 
• Sang đường tại các ngã tư và tại lối sang 

đường dành cho người đi bộ được đánh dấu. 

• Sử dụng nút nhấn xin sang đường dành cho 
người đi bộ và CHỜ đèn hiệu để sang đường. 

• Trước khi sang đường, hãy quan sát bên trái, 
bên phải, rồi quan sát bên trái một lần nữa, 
và quan sát sau lưng để thấy các xe đang rẽ.

• Hãy sử dụng vỉa hè. Nếu không có, hãy đi 
mặt hướng về luồng xe lưu thông để quan 
sát xe cộ và để lái xe nhìn thấy bạn. 

• Hãy tập trung! Không nhắn tin khi đang 
sang đường!

• Hãy giao tiếp bằng mắt với lái xe để họ thấy 
bạn. 

• Hãy đảm bảo người khác quan sát thấy bạn 
khi trời tối và trong điều kiện thời tiết xấu 
bằng cách mặc quần áo sáng màu hoặc 
phản quang.

• Đừng bước tới đột ngột trước xe buýt và xe 
tải. Xe buýt và xe tải mất nhiều thời gian để 
có thể dừng lại hơn so với xe hơi. 

• Quan sát xe tải và xe buýt đang lùi ra khỏi 
bãi đậu xe và đường lái xe vào. 

An toàn cho người đi bộ: Không có tai nạn.

Ở trong 
tầm nhìn 
của lái xe!


