
・ Không dừng xe một cách đột ngột. 

・ Để không làm cản trở những phương tiện giao thông khác đang lưu thông, hãy di 

chuyển xe tới nơi an toàn như bãi đất trống, ven đường,.v.v…             

     
・Trường hợp có người bị thương, hãy gọi xe cấp cứu (quay số 119). 

・Cho đến khi xe cứu thương đến, không di chuyển người bị thương trừ khi cần thiết. 

Thực hiện theo hướng dẫn, và tiến hành một số biện pháp sơ cứu 

nếu có thể, chẳng hạn như cầm máu.  

・Bất kể là trường hợp có người bị thương hay không, đều cần phải 

thông báo cho cảnh sát (quay số 110).  

・Không được rời khỏi nơi xảy ra tai nạn cho đến khi cảnh sát đến.  

・Sau khi cảnh sát đến, tường trình về các tình huống của vụ tai nạn, 

và yêu cầu cảnh sát xác nhận hiện trường.  

 

・Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng bạn chỉ bị thương nhẹ hoặc hoàn toàn không bị thương 

tại thời điểm xảy ra tai nạn, nhưng có những trường hợp sau đó bạn phát hiện ra rằng 

bạn thực sự bị chấn thương nghiêm trọng.  

・Nên nhanh chóng nhận được chẩn đoán của bác sĩ.  

・“Giấy chứng nhận tai nạn giao thông” cần khi làm các thủ tục để nhận nhiều loại hỗ trợ 

sau khi xảy ra tai nạn giao thông.  

・Có thể nhận “Giấy chứng nhận tai nạn giao thông” sau khi đề nghị cấp tại Trung tâm lái 

xe an toàn. Hãy liên hệ trụ sở cảnh sát bạn đã thông báo tai nạn để biết thêm chi tiết về 

thủ tục đề nghị cấp.  

・Ngoài ra, không thể để nghị cấp “Giấy chứng nhận tai nạn giao 

thông” cho tai nạn không được thông báo cho cảnh sát. Do vậy, khi 

xảy ra tai nạn giao thông, nhất định hãy thông báo cho cảnh sát.  
    

https://www.police.pref.gunma.jp/subindex/data/foreign_koutsu01/koutsu01_04.pdf  
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CÁCH XỬ LÝ KHI GẶP TRƯỜNG HỢP XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG 

Tạm dừng điều khiển phương tiện giao thông 

Chẩn đoán của bác sĩ  

Thông báo tới cảnh sát, cấp cứu  

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xác nhận tại trang chủ 

dưới đây: 

 
 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận tai nạn giao thông  

https://www.police.pref.gunma.jp/subindex/data/foreign_koutsu01/koutsu01_04.pdf
https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html

