
～Để không gặp phải tai nạng giao thông 
và những vấn đề khác.～

★ Giải pháp đề phòng trộm cắp
～「Thời gian」「Ánh sáng」 「Tiếng động」 「Mắt hàng xóm」

★ Giải pháp đề phòng cướp giật
～「Chiến thuật 3B+N」

★Giải pháp an toàn giao thông
～「Đồ phản quang」「Khi băng qua đường」「Ngã tư」



Giải pháp tránh ăn trộm đột nhập vào nhà

Số vụ bị trộm vào nhà

Phần lớn trộm đột nhập vào nhà bằng cách phá hủy kính và cửa ra vào. Nên bạn 
chỉ khóa cửa thôi thì không đủ để đề phòng.

1,955 vụ/1 năm

Trông năm 2019

Đèn cảm biến

Từ buổi tối bật đèn 

cửa ra vào và đèn 

cổng cho hiệu quả.

Máy báo động

Rải sỏi chống trộm
Hãy lắp nhiều khóa hơn 

cho hiệu quả

Máy camera chống trộm

Chuông cửa có tính 

năng ghi hình

Sẽ hiệu quả hơn nếu kết 
hợp máy camera chống 
trộm và chuông cửa tính 
năng ghi hình.

Chìa khóa thứ hai

Khi xây nhà mới và sửa lại 

nhà thì hãy sử dụng các 

thiết bị có dấu hiệu này.

Thêm nữa

Nếu kết hợp với những đối sách theo 4 nguyên tắc, thì sẽ 
có hiệu quả chống trộm cao hơn.

CP là tem dán 
cho các thiết bị 
chống trộm tính 
năng cao

Hãy thắp sáng xung 
quanh nhà

Hãy kéo dài thời gian để tội 

phạm không vào nhà dễ 

dàng!

Dùng máy báo động và rải sỏi 

chống trộm để người xung 

quanh phát hiện dễ dàng.

Sự hợp tác giữa hàng xóm, 

Hãy thường "chào hỏi" 

người lạ!

やばっ！

Thời gian



Bag Hãy đeo túi phía 

ngược hướng làn xe 

chạy

Back Hãy chú ý 

phía sau và xung 

quanh!

Bike Hãy Chú ý xe 

máy và xe đạp đang 

đến gần mình！

Net(lưới) Hãy đặt 

lưới chống trộm 

trên giỏ trước  của 

xe đạp!

『Chiến thuật 3B+N』 Hãy thực hành để không bị cướp giật！

Giải pháp để không bị cướp giật

Giải pháp an toàn giao thông

Phụ nữ là đối tương dễ bị cướp giật!!

Khoảng 70% của nạn nhân  là 

phụ nữ đấy！

Chế độ tự hoàn trả bằng lái xe

Giấy tờ chứng minh
lý lịch lái xe

○Nếu ông/bà không còn tự tin khả năng lái xe ô tô 

nữa thì hãy nghĩ về việc tự trả lại bằng lái xe.
○Nếu ông/bà tự trả lại bằng lái xe thì nhận được 
nhiều ưu đãi. Hãy xem trang Web của CS tỉnh Aichi 
để hiểu rõ. ↓

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu
/koureisha/sup-index.html

Trong năm
2019, 99 vụ 
cướp giật!

Buổi tối, đêm hãy gắn đồ phản 
quang để không gặp tai nạn giao 
thông!

Lúc đi qua đường thì phải xác 
nhận phía phải và trái cho an 
toàn!

Cả ô tô lẫn xe đạp đều cũng phải 
dừng lại tại ngã tư.  


