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Bằng tiếng Tây ban nha 
Bằng tiếng Hmong 
Bằng tiếng Việt 
Bằng tiếng Somali 
 
Phải Mất Bao Lâu Thì Một Chiếc Xe Lửa Mới Có Thể Dừng Lại?  

 
Xe lửa không thể dừng lại nhanh hoặc chuyển hướng. Một chiếc xe lửa chở hàng trung bình có chiều dài 
khoảng 1 tới 1¼ dặm (90 cho tới 120 toa tàu). Khi xe lửa di chuyển với vận tốc 55 dặm một giờ, chiếc xe 
lửa phải chạy thêm một dặm hoặc hơn sau khi kỹ sư lái tàu thắng hết cỡ phanh khẩn cấp thì mới dừng lại 
hẳn. Một chiếc xe lửa chở khách có tám toa tàu chạy với vận tốc 80 dặm một giờ cần chạy thêm khoảng 
một dặm thì mới dừng lại hẳn. Điều này so với các xe khác như thế nào?  
 
Theo Ủy Ban An Toàn Quốc Gia:  

• Một chiếc xe chở khách hạng nhẹ chạy với vận tốc 55 dặm một giờ có thể dừng lại trong khoảng 
200 feet trong trường hợp khẩn cấp—dưới các điều kiện hoàn hảo—có nghĩa là, nếu lốp xe và 
phanh thắng hoạt động tốt và mặt đường khô.  

• Một chiếc xe van hoặc xe buýt thương mại sẽ cần phải chạy thêm khoảng 230 feet thì mới dừng lại 
hẳn.  

• Một chiếc xe tải/xe moóc thương mại có thể dừng lại trong khoảng 300 feet—tương đương với 
chiều dài của một sân bóng chày.  

• Một chiếc xe điện phải chạy thêm 600 feet mới dừng lại hẳn—tương đương với chiều dài của hai 
sân bóng chày.  

• So với điều này, chiếc xe lửa chở hàng trung bình nói trên chạy với vận tốc 55 dặm một giờ có thể 
phải chạy thêm một đoạn dài khoảng bằng 18 sân bóng chày thì mới dừng lại hẳn.  

Xe lửa không thể chạy ngang dọc được—xe lửa chỉ có thể chạy theo đường ray. Việc duy nhất mà kỹ sư lái 
tàu có thể làm là thắng phanh khẩn cấp.  
 
Xe Lửa Gần và Nhanh Hơn là Quý Vị Nghĩ! 
Cũng giống như những chiếc máy bay dường như có vẻ di chuyển chậm, mắt của quý vị có thể nhầm lẫn 
khi nhìn thấy một chiếc xe lửa đang chạy tới — một cái nhìn quan sát có thể khiến chiếc xe lửa trông có vẻ 
xa hơn và chạy chậm hơn thực tế. Đừng nên mạo hiểm — quý vị rất dễ đánh giá sai tốc độ và khoảng cách 
của chiếc xe lửa, đặc biệt là vào ban đêm. Nếu quý vị nhìn thấy một chiếc xe lửa, chỉ nên chờ cho tới khi xe 
lửa chạy qua. 
 
Nguồn: Operation Lifesaver, Inc.  
 
  
Tờ Thông Tin 
Những Lời Khuyên Cơ Bản về Bảo Vệ An Toàn Tại Các Đoạn Chắn Đường Ray Xe Lửa Trên Xa Lộ  
Các Biển Báo và Đèn Tín Hiệu Giao Thông 
Đi Qua Đường Ray Xe Lửa 
Xâm Phạm 
Những Thắc Mắc Thường Gặp   
Các Dữ Kiện và Thống Kê (Hoa Kỳ và Minnesota) 
Luật Pháp Tại Tiểu Bang Minnesota 
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Quan Sát, Lắng Nghe, ... và Sống!  
Xin Liên Lạc Với Minnesota Operation Lifesaver, Inc  

dnaumann08mnol@aol.com 

2515 White Bear Ave. Suite #126, Maplewood, MN 55109 

National Operation Lifesaver 

 


