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Phát hành

Tin tức từ sở cảnh sát Kisarazu Địa chỉ:1-1-5, Shiomi,
TP Kisarazu, tỉnh Chiba

Quy tắc giao thông dành cho người đi xe đạp Sở cảnh sát Kisarazu
Phòng tuần tra

Ở Nhật Bản, người đi bộ đi bên phải, xe đi bên trái đường.

Xe đạp được phân loại là phương tiện giao thông nên
người đi xe đạp phải đi bên trái đườnǵ.

Bạn hãy tuân thủ các quy tắc giao thông khi đi xe đạp.

Bật đèn vào buổi tối

Cấm đi xe đạp 2 người

Bạn hãy dừng lại và chú ý quan sát khi qua giao lộ.
Hơn nửa số vụ tai nạn về xe đạp đã xảy ra ở giao lộ. Bạn hãy giảm tốc độ
và chú ý quan sát các xe và người đi bộ khi qua giao lộ.
Ở các giao lộ có biển báo "Dừng lại" thì bạn phải dừng lại trước vạch và quan sát
cả hai hướng trước khi đi tiếp.
Trường hợp tầm nhìn bị hạn chế ở các giao lộ không có biển báo "Dừng lại" thì
bạn vẫn phải dừng lại và chú ý quan sát. Biển "Dừng lại"

Nếu xảy ra tai nạn giao thông thì
bạn hãy thông báo cảnh sát theo số
110.

Trường hợp có người bị thương thì
bạn hãy gọi xe cấp cứu theo số 119.

NGUYÊN TẮC : Xe đạp đi trên đường.
NGOẠI LỆ : Xe đạp được phép đi trên vỉa hè.

Xe đạp được phân loại là phương tiện giao thông nên người đi
xe đạp phải đi bên trái đường. Khu vực có biển báo cho phép đi
xe đạp hoặc đoạn đường nguy hiểm vì có nhiều xe đậu đỗ thì cho phép đi xe đạp trên vỉa hè.
Trẻ em dưới 13 tuổi và người cao tuổi được phép đi xe đạp trên vỉa hè.

Khi đi trên vỉa hè thì bạn hãy đi về phía sát với đường và giảm tốc độ đủ
để dừng ngay lập tức.
Cấm đi xe đạp dàn hàng ngang.

Khu vực có biển báo này
cho phép đi xe đạp trên
vỉa hè.

Cấm đi cạnh nhau

Cấm dùng ô khi đi xe đạp Cấm dùng điện thoại
khi đi xe đạp

● LƯU Ý● Nếu không tuân thủ cać quy tắc về xe đạp thì bạn có thể bị xử phạt.


