
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại tỉnh Aichi, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, nỗ lực bắt 
buộc người sử dụng xe đạp phải đội mũ bảo hiểm và 
nghĩa vụ hoá việc tham gia bảo hiểm xe đạp. 

Hãy đội mũ bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em. 

Khi sử dụng xe đạp, hãy cố gắng đội loại mũ bảo hiểm dành cho 

người đi xe đạp. Khoảng 70% số người tử vong trong tai nạn giao 

thông khi điều khiển xe đạp đều do bị chấn thương phần đầu.  

Hãy đội mũ bảo hiểm đúng cách để bảo vệ tính mạng. 

Hãy tham gia bảo hiểm dành cho người đi xe đạp. 

Đối với người sử dụng xe đạp, yêu cầu bắt buộc phải tham gia bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường khi gây ra thương tích. Khi gây tai nạn cho đối 

phương, người gây ra tai nạn phải có trách nhiệm bồi thường. Một số trường 

hợp mức bồi thường rất cao, nên để tránh rủi ro, hãy tham gia bảo hiểm. 

 

Khi điều khiển xe đạp phải chú ý đến những điều gì? 
 
 

 

 

 

 

Về nguyên tắc, xe đạp phải 
chạy dưới lòng đường. 
Chỉ có trường hợp ngoại lệ 
mới được phép đi trên vỉa hè. 

Cấm điều khiển xe 
khi đã uống rượu bia. 

Cấm đi 2 người. 

Cấm chạy dàn hàng 
ngang. 

Trên vỉa hè, người đi bộ có 
quyền được ưu tiên. 
Khi điều khiển xe đạp trên 
đường phải đi sát lề đường. 

Khi điều khiển xe đạp trên 
đường phải đi sát lề bên trái. 

Phải tuân thủ theo 
đèn tín hiệu giao 
thông ở ngã tư. 

Khi điều khiển xe đạp 
vào buổi tối, phải mở 
đèn. 

Thông báo từ cảnh sát tỉnh Aichi. 
Ở tỉnh Aichi, vào tháng 3 Reiwa năm 3, đã ban hành "Điều luật liên 

quan đến việc thúc đẩy sử dụng xe đạp đúng cách và an toàn" nhằm 

mục đích pòng chống tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp. 

Khi có biển báo "Hãy dừng lại", 

phải dừng lại tạm thời và xác 

nhận an toàn. 
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