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“Đảm bảo an toàn tại Perth” 
 
Perth nổi tiếng là thành phố an toàn và thân thiện, tuy nhiên, Perth cũng giống 
như bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới, bạn cần phải thận trọng trong sinh 
hoạt hàng ngày. Chúng tôi đã biên soạn tài liệu này để giúp khách hàng biết 
những thông tin quan trọng và tư vấn hợp lý về cách sinh sống an toàn tại Perth. 
 
Học sinh đi bộ 
 
Khi trời đã sập tối, đừng đi một mình xa những con đường chính có đèn chiếu 

sáng tỏ. 
Đừng quên ở Úc xe cộ lưu thông ở bên trái – đặc biệt cẩn thận khi băng qua 

đường đông xe, bạn phải quan sát cả hai hướng. 
Ở Perth xe cộ thường chạy ở tốc độ nhanh hơn so với nơi bạn quen thuộc – tốt 

nhất là bạn đợi cho đến khi dòng xe cộ bị ngắt quãng hẳn thay vì len lỏi giữa các 
xe cộ chạy băng đường. 

Không bao giờ đi bộ dưới lòng đường nếu đường có lối dành cho người đi bộ. 
Nếu đường không có lối dành cho người đi bộ thì bạn đi bộ sát lề đường và mặt 
hướng về dòng xe cộ chạy tới. 

Không bao giờ xuống xe và đi bộ trên xa lộ cao tốc. 
Không nên xin đi quá giang xe ở bất kỳ nơi nào tại Tây Úc. 

 
Học sinh lái xe 
 
Nếu thuê xe, bạn nhớ rằng người nào ký tên vào giấy tờ là người lái xe chính 

thức phải luôn luôn là người lái xe. Nếu người khác lái xe và bạn bị tai nạn, 
bảo hiểm của bạn sẽ không có giá trị và bị mất hiệu lực. 

Xin nhớ ở Úc bạn bắt buộc phải luôn luôn cài dây nịt an toàn, ngay cả hành 
khách ngồi ở ghế sau cũng phải cài dây nịt an toàn. 

Đường lộ ở vùng nông thôn tiểu bang Tây Úc rất nguy hiểm. Sỏi đá ven đường, 
khúc quanh gắt, động vật đi lang thang trên đường, xe tải loại siêu dài chạy vận 
tốc nhanh tất cả đều là hiểm họa. 

Nếu lái xe đi đến vùng nông thôn, bạn phải nhớ nói cho người khác biết bạn đi 
đâu và dự định mấy giờ sẽ đến nơi. 

Nếu bị hư xe tại địa điểm hẻo lánh, bạn hãy ở loanh quanh xe mình – đừng cố 
gắng đi bộ tìm người giúp đỡ. 

Luôn luôn đem thêm nước theo khi bạn lái xe đi đến những địa điểm hẻo lánh. 
Cẩn thận khi vượt qua xe khác trên những con đường ở vùng nông thôn. 
Luôn luôn chỉ lái xe thuê trên đường lộ – bảo hiểm của bạn sẽ không có giá 

trị và bị mất hiệu lực nếu bạn bị hư xe hay bị tai nạn. 
Đừng uống rượu bia rồi lái xe – làm như vậy không những nguy hiểm mà bạn 

còn bị phạt, nếu bị bắt bạn sẽ bị phạt nặng. Mức giới hạn nồng độ rượu bia trong 
máu hợp pháp là 0.05, tức là khoảng hai ly rượu vang hoặc bia đối với người 
trung bình. 

 
Học sinh đi xe đạp 
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Khi đi xe đạp, bạn phải luôn luôn đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật bạn sẽ bị phạt 
nặng. 

Người đi xe đạp vào ban đêm phải có đèn, miếng phản quang và người đi xe 
đạp nên mặc quần áo màu sáng. 

Cố gắng đi xe đạp trên lối dành cho xe đạp nếu được. 
Đừng đi xe đạp lạng lách giữa các xe cộ, làm vậy rất nguy hiểm.  
Không bao giờ đi xe đạp trên xa lộ cao tốc. 

 
Học sinh vui hưởng sông nước 
 
 Khi bơi lội ở bãi biển đảm bảo bạn bơi giữa lá cờ đỏ và vàng vì dòng nước ngầm 

chảy rất xiết. Nếu bị lọt vào dòng nước ngầm đừng cố gắng bơi ngược dòng. Bạn 
hãy bơi theo dòng nước và tìm cách bơi song song với bờ biển. 

 Luôn luôn chọn bãi biển nơi có nhân viên cứu hộ hiện diện và nếu bị lâm nguy ở 
dưới nước, bạn nên cố gắng giơ tay lên - đây là dấu hiệu để báo cho nhân viên cứu 
hộ biết bạn cần họ cứu giúp 

 Không bao giờ nhảy chúi xuống hồ bơi hoặc phá cho đến khi bạn đã kiểm tra độ 
sâu. 

 Thận trọng khi câu cá trên các bờ đá, những đợt sóng bất thường thình lình có thể 
rất dễ dàng cuốn bạn rơi khỏi bờ đá. Nhiều người đã bị chết đuối vì câu cá trên các 
bờ đá trong vùng nước tương đối yên khi bị đợt sóng bất thường cuốn họ ra biển. 

 
 
Học sinh vui hưởng sinh hoạt ngoài trời 
 
Khi đi tới công viên hoặc bãi biển bạn phải luôn luôn khóa cửa xe hoặc không 

bao giờ để bất kỳ đồ vật giá trị nào ở vị trí lộ liễu. 
Luôn luôn thoa kem chống nắng loại mạnh (Factor 30+) khi bạn ở ngoài trời thời 

gian dài. 
Đem theo thuốc xua đuổi côn trùng chẳng hạn như RID khi đi dã ngoại trong 

vùng cây bụi hoặc ở ngoài trời sau khi trời sập tối. 
Nếu đi dã ngoại trong vùng cây bụi, bạn luôn luôn nói cho người nào đó biết bạn 

sẽ đi đâu và dự định trở về lúc mấy giờ. 
Không bao giờ vất tàn thuốc lá còn cháy ra đất ở bất kỳ chỗ nào tại tiểu bang 

Tây Úc. 
Kiểm tra lệnh hạn chế lửa trong vùng trước khi nổi lửa lò BBQ (nướng thịt) trong 

công viên hoặc ở vùng nông thôn. 
Đảm bảo bạn có giấy phép câu cá nếu bạn sẽ đi bắt bất kỳ loại hải sản có vỏ 

nào. Hãy hỏi thăm Bộ Ngư nghiệp để đảm bảo bạn không bắt loại hải sản có vỏ 
như bào ngư trái mùa – tội này bị phạt rất nặng. 

Không bao giờ đem theo số tiền lớn hoặc để lộ tiền bạc ở nơi công cộng. 
 

Khi cung cấp lời khuyên này WAPETIA không nhận lãnh trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn 
hay thương tật nào có thể xảy ra 


