
Khi có tiếng còi báo, thanh chắn tàu hỏa 

đóng lại, không được chạy vào。

Khi đèn đỏ phải dừng lại。

Để phòng ngừa đi xe đạp nguy hiểm 

CHẾ ĐỘ KHÓA GIẢNG CHO NGƯỜI ĐI XE ĐẠP

Đi xe gây cản trở đã được đưa thêm vào （30/6/ 2020）

Đối tượng học người có HÀNH VI NGUY HiỂM  （①～⑮）

Phớt lờ tín hiệu giao thông, Biển báo, Biển chỉ dẫn là không được！

１ Phớt lờ tín hiệu giao thông ２ Đi vào đường cấm thông hành

３ Đi xe vào bên trong thanh 
chắn tàu hỏa ４ Vi phạm việc tạm dừng

Người đi xe đạp trường hợp trong thời gian 3năm lặp 
lại trên 2 lần hành vi nguy hiểm thì bắt buộc phải tham 

gia khóa giảng cho người đi xe đạp！
●Thời gian học ：3 giờ ●phí học ：６,０００円

※Trường hợp vi phạm mệnh lệnh tham gia buổi học 

bị phạt tiền dưới 50,000 Yên 

Ở nơi có biển báo dừng lại thì tạm dừng lại, sau 

khi kiểm tra an toàn trái phải rồi thông hành。

Địa điểm, đường xá có các loại biển báo...Cấm 

xe đạp  đi lại. không được thông hành。



Chạy xe gây nguy hiểm cho người đi bộ là không được！

５

Gây cản trở người đi bộ ở 
đường dành cho người đi bộ

Chạy xe bên phải, chạy xe 
vào đường người đi bộ...

Cản trở người đi bộ ở làn 
đường cho người đi bộ

Gây cản trở người đi bộ ở 
đường dành cho người đi bộ

Ở ngã tư chạy xe mang tính nguy hiểm là không được！

Cản trở xe ưu tiên bên trái
Cản trở xe lưu thông trên 
đường ưu tiên

Khi quẹo phải, gây cản trở xe 
chạy thẳng, xe quẹo trái

Gây cản trở sự thông hành của xe chạy trong bùng binh( vòng xoay)

Chạy xe khi say xỉn Đi xe đạp với các bộ phận hư 
hỏng

Vi phạm nghĩa vụ chạy xe an toàn

Khi say rượu chạy xe là 

không được。
Không thắng. Không được đi xe 

với thắng xe không ăn。

Đường dành cho người đi 
bộ mà xe đạp có thể thông 
hành, không được gây cản 
trở sự thông hành của 

người đi bộ。

Ở trên đường có phân chia đường dành 
cho người đi bộ với đường xe chạy, thì 
không được chạy vào đường dành cho 
người đi bộ. Hơn thế nữa là không được 

chạy xe phía bên phải。

Ở ranh giới cho người đi bộ 
không gây cản trở sự thông 

hành của người đi bộ。

Đường dành cho người đi bộ mà người đi xe đạp 
có thể chạy vào thì chạy từ từ, nép sát vào 
đường xe hơi , trường hợp có vẻ gây cản trở cho 

việc đi lại của người đi bộ thì phải tạm dừng。

Chạy xe với trạng thái nguy hiểm là không được！

TỈNH SHIMANE . TRỤ SỞ CHÍNH CẢNH SÁT TỈNH SHIMANE

Khi đi vào bùng binh , chạy từ từ không chạy gây cản trở xe đang chạy trong bùng binh。

Khi vào ngã tư không có tín hiệu 
giao thông, không được gây cản 
trở xe chạy trên đường lớn, xe 

chạy từ phía bên trái đến。

Ở ngã tư khi quẹo phải 
không được gây cản trở 

xe quẹo trái, xe đi thẳng。

Không nắm vững tay lái, thắng xe, không xác nhận an toàn, chạy xe với tốc độ, 

với cách chạy gây nguy hiểm  đến người khác  là không được。

Chạy xe gây cản trở

Mục đích gây cản trở sự thông hành của xe khác, chạy xe lạng lách, thay 
đổi tuyến đường, thắng gấp khi không cần thiết... Có thể gây nguy hiểm 

trong giao thông là không được。

Chạy xe gây cản trở xe khác là không được！

※Chạy xe che dù, sử dụng điện thoại, ngay cả trường hợp xảy ra tai nạn cũng 

vi phạm nghĩa vụ chạy xe an toàn。
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