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Thông tin cơ bản: 

Tai nạn giao thông bao gồm các tai nạn xảy ra trên đường phố, đường cao tốc, máy 
bay, tàu hỏa, và trên sông Potomac và sông  Anacostia. Tai nạn giao thông có thể gây 

chết người và gây ùn tắc nghiêm trọng trên đường  hay hệ thống đường sắt.  
 
Bạn có thể nhận thông tin cập nhật về các vấn đề hay tình huống khẩn cấp liên quan tới 

giao thông bằng cách đăng ký với Alert DC tại trang 
http://.textalert.ema.dc.gov/index.php?CCheck-1. Hoặc bạn có thể xem các báo cáo 

giao thông tại trang web của Sở Giao thông http://ddot.dc.gov . 
 
 

Một số điều nên làm:  

 

 Tránh lái xe nguy hiểm.  

 Không dùng điên thoại khi lái xe. (Dùng điện thoại  không có các thiết bị để không phải 

cầm điện thoại trên tay là vi phạm luật ở DC).  

 Tập trung nhìn đường và nhìn người hay tín hiệu điều khiển xe cộ.  

 Để ý xung quanh khi đứng chờ tàu điện ngầm.  

 Nhận biết các nơi để điện thoại dành cho các trường hợp khẩn cấp tại các bến metro. Ở 

hai đầu của toa tàu điện ngầm cũng có máy liên lạc với lái tầu dành cho tình trạng khẩn 
cấp. Làm quen với cách sơ tán trong trường hợp khẩn cấp của hệ thống metro. 

 Nếu tình huống khẩn cấp xảy ra khi bạn đang đi trên tàu điện ngầm hay xe buýt, hãy chờ 

cho tàu và xe dừng lại và nghe chỉ dẫn của lái tàu, lái xe.  

 Nếu có ai bị thương thì gọi giúp đỡ và gọi 9-1-1 ngay lập tức.   

 Nếu bạn không bị thương thì hãy sẵn sàng để giúp người cần giúp đỡ ví dụ những 
người đi xe lăn, hay có xe nôi của trẻ con. 

 Chỉ dùng lối thoát hiểm cho tình huống khẩn cấp trên xe buýt hay trên tàu điện ngầm nếu 
có đe dọa lập tức tới sự an toàn của hành khách.  

 Nếu sơ tán khỏi tầu điện ngầm, không đụng vào đường dây điện ngay cả trong trường 
hợp mất điện vì đường dây có thể vẫn còn điện.     

 Lực lượng canh phòng đường sông và đường biển của Mỹ khuyên là tất cả nhứng người 

đi thuyền cần phải có đài FM trên tàu.   

 Bản thân bạn và hành khách trên tàu phải biết luật và quy định dành cho tàu thuyền. 

 Tham gia khóa học an toàn cho tàu thuyền của Đơn vị Tuần tra Cảng của Sở cảnh sát. 
Mọi người vận hành tàu ở trong vùng sông nước của DC đều phải có chứng nhận an 

toàn về tàu thuyền. 
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