VỀ NHÀ AN TOÀN:
Các mẹo trong Thời tiết Mùa đông
CÁC MẸO DÀNH
CHO NGƯỜI ĐI BỘ

CÁC MẸO DÀNH
CHO NGƯỜI LÁI XE

CÁC MẸO DÀNH CHO
NGƯỜI ĐI XE ĐẠP

• Băng qua tại lối qua đường
hoặc góc đường.

• Lập kế hoạch cho lộ trình
của quý vị.

• Mặc quần áo màu tương
phản. Sử dụng các vật liệu có
thể phản chiếu khi ở ngoài
trời tối và/hoặc mang theo
đèn pin.

• Mua xích bọc lốp xe. Thực
hành bọc chúng khi thời tiết
khô ráo, mang chúng lên xe
và sử dụng.

• Sử dụng lốp rộng hơn để
tăng độ ổn định, bám
đường và kiểm soát.

• Mặc nhiều lớp quần áo ấm.
Đừng quên đeo găng tay và
đội mũ. Quý vị thất thoát 35%
nhiệt lượng cơ thể qua đầu!
• Mang giày có thêm vân đế
có ma sát. Tránh trượt chân
và té ngã trên bề mặt ẩm ướt
hoặc băng giá.

• Mang theo một bộ công cụ
ứng phó với thời tiết khẩn
cấp.
• Chú ý người đi bộ và người
đi xe đạp.
• Di chuyển chậm rãi. Lái xe,
rẽ và phanh từ từ.
• Bật đèn để tăng khả năng
quan sát của quý vị với
những người đi đường
khác.
• Không vượt xe ủi tuyết, xe
xúc cát hoặc xe cấp cứu.

• Sử dụng đèn xe đạp phía
trước và phía sau. Để dễ
được nhìn thấy hơn, hãy mặc
quần áo sáng màu hoặc sử
dụng băng phản quang.
• Phanh sớm và thường
xuyên phanh. Giảm tốc độ,
tạo khoảng cách dừng dài
hơn và giữ vững tay lái.
• Tránh bề mặt đường có
sơn hoặc thép.
• Không vượt xe ủi tuyết, xe
xúc cát hoặc các phương
tiện khẩn cấp khác.

PBOT cam kết hỗ trợ việc tiếp cận có ý nghĩa. Để nhận trợ giúp đặc
biệt, điều chỉnh, dịch vụ phiên dịch, thông dịch hay các dịch vụ
khác, vui lòng liên hệ 503-823-5185.

