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LÁI XE THÔNG MINH. CHIA SẺ ĐƯỜNG VỚI NGƯỜI ĐI XE ĐẠP.
Dành cho tài xế: Những người đi xe đạp khó được chú ý khi tham gia giao thông và ít được bảo vệ khỏi các vụ va chạm. Hãy kiểm tra
gương chiếu hậu của bạn trước khi dừng xe. Kiểm tra "điểm mù" của xe trước khi bạn rẽ, đỗ song song, mở cửa hoặc dừng bên lề
đường. Ngoài việc sử dụng gương, hãy quay đầu để quan sát người đi xe đạp, người trượt ván và người điều khiển xe gắn máy đang
ở gần hoặc đang tiến về phía bạn.

Lời khuyên cho việc chia sẻ đường với xe đạp


Lái xe cẩn thận. Giảm tốc độ khi gặp người đi xe đạp. Không bám sát. Giữ khoảng cách giữa phương tiện của bạn
và xe đạp. Nhận biết mối nguy hiểm người đi xe đạp có thể gặp và giữ khoảng cách với họ.



Nhường đường cho xe đạp. Xe đạp được xem là phương tiện giao thông và lưu thông cùng hướng với các phương tiện khác.
Hãy tôn trọng quyền ưu tiên của xe đạp. Dành thêm thời gian cho người đi xe đạp băng qua các giao lộ.



Hãy thận trọng. Chú ý quan sát xe đạp khi tham gia giao thông và tại các giao lộ. Đừng bấm còi khi đến gần người
đi xe đạp. Quan sát người đi xe đạp khi dừng và mở cửa.



Vượt xe cẩn thận. Khi vượt xe, giữ khoảng cách bốn feet giữa bạn và người đi xe đạp. Chờ đường và các điều
kiện giao thông an toàn trước khi vượt qua xe đạp. Nhìn qua vai để kiểm tra phía sau trước khi di chuyển trở lại làn
cũ.



Trông chừng trẻ em. Trẻ em đi xe đạp thường khó đoán. Hãy lường trước những điều bất ngờ và đi chậm. Đừng
nghĩ rằng trẻ em biết luật giao thông. Vì kích thước nhỏ, trẻ em có thể khó được nhìn thấy hơn.

Lời khuyên cho những người đi xe đạp
Rẽ trái
Chuẩn bị
dừng

Rẽ phải
HOẶC…

Rẽ phải

• Các luật áp dụng cho người điều khiển xe máy cũng áp dụng cho xe đạp.
Tuân thủ tất cả các thiết bị điều khiển giao thông (biển báo và đèn) và sử dụng
tín hiệu tay để báo dừng và chuyển hướng.
• Đi bên phải. Luôn đi cùng hướng với các phương tiện giao thông. Sử dụng làn
đường xa nhất bên phải. Xe đạp và các phương tiện di chuyển chậm hơn đi bên
phải làn đường của mình.
• Phanh. Chuông. Đèn. Xe đạp phải có phanh hoạt động được, còi hoặc
chuông và đèn pha.



Luôn đội mũ bảo hiểm vừa vặn. Không nên đội mũ hoặc khăn trùm đầu trong khi đội mũ bảo hiểm vì chúng làm
giảm hiệu quả an toàn của mũ bảo hiểm.



Lái xe dễ dự đoán. Đi xe thẳng và không lạng lách trên đường
hoặc giữa những ô tô đang đỗ. Kiểm tra giao thông trước khi
vào đường hoặc giao lộ. Dự đoán các mối nguy hiểm và điều
chỉnh vị trí xe cho an toàn.



Khiến bản thân nổi bật. Mặc quần áo màu sắc tương phản rực
rỡ. Sử dụng đèn pha trắng và đèn hậu đỏ trong điều kiện ánh
sáng yếu. Sử dụng đèn phản quang, băng dính hoặc quần áo
phản quang. Giao tiếp bằng mắt với người điểu khiển xe máy
để được nhìn thấy.



Hành khách trẻ em 1-4 tuổi phải ngồi trên ghế an toàn cho xe
đạp. Việc mang theo em bé dưới 1 tuổi khi đi xe đạp là bất hợp
pháp.



Giám sát trẻ em. Người giám hộ phải ở cùng trẻ khi ra khỏi
nhà, giúp trẻ học lái xe đạp và tìm hiểu luật giao thông. Trẻ em
được phép đi xe đạp trên vỉa hè nhưng phải chú ý người đi bộ.

