
 

VISION ZERO LÀ GÌ?
Vision Zero là một phong trào quốc tế nhằm chấm 
dứt tử vong và thương tích nghiêm trọng do tai nạn 
giao thông trên các đường phố của chúng ta vào 
năm 2030. Đây là phong trào vì đường phố an toàn 
hơn cho tất cả mọi người.
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PHONG TRÀO SẼ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Vision Zero của Seattle sẽ sử dụng một phương pháp toàn 
diện, dựa trên số liệu để đưa ra các thiết kế đường phố 
thông minh hơn, kết hợp với giáo dục có định hướng và thực 
thi pháp luật, một phương pháp đang chứng minh tính hiệu 
quả tại các thành phố thực hiện các mục tiêu tương tự.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHONG TRÀO?
Seattle thường xuyên được công nhận là một trong những 
thành phố an toàn nhất của Hoa Kỳ, nhưng trong ba năm 
qua chúng ta có hơn 35.000 vụ va chạm. Năm ngoái, gần 20 
người chết trên đường phố của chúng ta. Điều này không 
thể chấp nhận được. Mỗi mất mát hay thương tích nghiêm 
trọng đều tàn phá gia đình, bạn bè và các cộng đồng lớn hơn 
của chúng ta. Nhưng không nên là tai nạn giao thông.

Tại Seattle, chúng tôi muốn mọi đường phố đều an toàn với 
tất cả mọi người – từ những đứa trẻ 8 tuổi đến những người 
già 80 tuổi. Tất cả chúng ta phải cảm thấy an toàn và thoải 
mái, cho dù đi bộ, lái xe, đi xe đạp, đi phương tiện công cộng 
hay vận chuyển hàng hóa.

PHONG TRÀO CÓ Ý NGHĨA GÌ VỚI ĐƯỜNG PHỐ 
SEATTLE?
Thông qua Vision Zero, quý vị sẽ bắt đầu nhận thấy:

• Các thiết kế đường phố khuyến khích hành vi an toàn 
hơn và đặt ưu tiên cho sự toàn hơn là tốc độ và lưu 
lượng giao thông

• Giảm giới hạn tốc độ tại các đường phố có dân cư và 
các trục đường chính đông đúc

• Tăng cường thực thi pháp luật trên các hành lang có tỷ 
lệ tai nạn cao

• Giáo dục và khuyến khích sự tham gia của người dân

NHỮNG AI LIÊN QUAN?
Tất cả chúng ta.

Khi đi lại hàng ngày, mỗi chúng ta đều có những lựa chọn có 
thể ảnh hưởng tới suốt đời. Thành thực mà nói, tất cả chúng 
ta dường như đều đã từng đi ẩu, băng qua đường khi có tín 
hiệu dừng, hay không dừng lại nhường đường cho người 
khác băng qua phố. Và nhiều người trong số chúng ta có lẽ 
đã từng suýt bị tai nạn.

Phong trào này khiến tất cả chúng ta làm việc cùng nhau, 
đưa ra các quyết định khôn ngoan mỗi ngày, để hướng tới 
mục tiêu không còn tai nạn.

Các hành vi và quyết định này sẽ ngày càng nhiều hơn và 
phong trào này sẽ đưa thành phố chúng ta trở nên an toàn 
hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn.


