
Mong bạn hãy 
có đối sách đề 
phòng mất cắp 
để không bị ăn 
trộm dòm ngó .

Đối sách để không gặp thiệt hại bị mất cắp xe hơi
  Dù chỉ rời xe hơi trong thời gian ngắn , nhất định phải tắt máy , rút 

      Chìa khoá và khoá cửa xe . Cửa sổ xe cũng đóng hẳn .  

Không để giỏ xách hay hành lý quan trọng trong xe .

Không đậu xe tại lề đường . Đậu xe tại nơi sáng sủa có thể quan sát

Gắn các thiết bị chống mất cắp như tự động khoá máy , GPS,máy báo động , khoá

vôlăng hay bánh xe v...v...

Đối sách để không gặp thiệt hại bị mất cắp xe gắn máy 

● Nhanh chóng thông báo và làm thủ tục bị thiệt hại tới cảnhsát .

● Báo cho cảnh sát bảng số xe , số sườn xe , hay số đã đăng ký             
đề phòng mất cắp ...(Ghi lại vào giấy số xe bạn hay dùng hằng ngày)

● Khi bạn tìm được xe đã bị lấy cắp , hãy liên lạc đến cảnh sát .

※ Nếu bạn đã bị gặp thiệt hại ・・・

Đối sách để không gặp thiệt hại bị mất cấp xe đạp 

TỔNG BỘ CẢNH SÁT TỈNH GUNMA PHÒNG KẾ HOẠCH AN TOÀN SINH HOẠT 
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Trong năm 2015 , tình hình mất cắp các phương tiện giao thông tại tỉnh Gunma là :

Mất cắp xe hơi có 246 vụ , mất cắp xe gắn máy có 299 vụ , mất cắp xe đạp có 
2,204 vụ 

Tính ra trung bình trong 1 tuần có 4.7 chiếc xe hơi , 5.7 chiếc xe gắn máy , 42.3 
chiếc xe đạp bị mất cắp

Mong bạn hãy có đối sách để không bị mất cắp phương tiện bạn sử dụng để di 
chuyển hằng ngày 

Khi đậu xe đạp , dù trong thời gian ngắn cũng phải khóa xe .

  Sử dụng khoá xích hoặc khoá dây cáp để khoá hai lần khoá , sẽ có hiệu 

qủa hơn nếu khoá xe cố định với song sắt hay hàng rào cuả bãi đậu xe 

Đăng ký số đề phòng mất cắp xe đạp tại tiệm bán xe đạp .

Dù chỉ rời xe gắn máy trong thời gian ngắn , nhất định phải rút chìa khoá và khoá tay lái. 

Khoá xích hay khoá dây cáp vào bánh xe , sẽ có hiệu quả hơn nếu cố 

     định xe với song sắt hay hàng rào của bãi đậu xe . 

CHÚ Ý BỊ MẤT CẮP PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG !!


