
CẢNH SÁT TỈNH FUKUOKA  

1, Say rưọư lái xe là gì ? 
 
 Mặc dù chút ít, điều khiển xe sau khi uống bia rượư hoặc trong thân thể có cồn là tội 

phạm. 
 Xe đạp là một loại xe cộ nên không được lái xe đặp sau khi uống bia rưọư. 
 Hình phạt, xử phận 
 +  Bị đi tù từ 5 năm trở xuống hoặc bị phạt tiền từ 100 vặn yên trở xuống. 
 +  Thủ tiêu bẳng lái xe                                 
 vân vân... 
 
2, Xin gọi số 110 nếu vào tình hình như là 
 Khách hàng đến bằng xe mà say rưọư hoặc có hơi men. 
 Sau khi mua bia rượư, khách hàng uống bia rưọư ở ghế lái xe tại bãi đỗ xe. 
 Người bị say rượư trông có vẻ sắp đi lên ghế lái xe rồi.      
 vân vân...           
 
 ～Ở tỉnh Fukuoka, nhân dân có nghĩa vụ thông báo nếu phát hiện say rưọư lái xe.～ 
 
3, Phương pháp sự gọi số 110 

Gọi điện thoại số 110 
Cảnh sát hỏi thứ tự bằng điện thoại. Xin trả lời binh tĩnh thứ tự như là 

Biển số xe và đặc trung của xe (Ví dụ : màu, hãng xe, dòng xe) 
Đac trung của khách hàng   (người lái xe) (Ví dụ :giới tính, khoảng bao nhiêu tuổi, 

mặc quần áo như thế nào? ) 
Tình hình như thế nào? (Ví dụ : khách hàng đi bằng xe sau khi mua bia rượư rồi 

uống bia rượư... )                 
vân vân... 

 
～Nếu anh/chị khó giải thích bằng tiếng Nhật thì anh/chị đưa máy cho người  

khác cũng đưọc. ～ 
4, Kết thúc 

 
Say rượư lái xe dẫn tới tai nạn giao thông kinh hoàng như là tai nạn gây chết người. 
Quá khứ tại tỉnh Fukuoka đã xải ra tai nạn giao thông to lớn, nhưng say rượư lái xe vẫn 

chưa mất hiện nay. 
Để mất tai nạn thảm khốc, xin mong sự hợp tác từ mọi người. 

Ở tỉnh Fukuoka, nhân dân có nghĩa vụ thông báo nếu phát hiện 

say rưọư lái xe. 


