
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN THÔNG BÁO CẤP THỜI 

 
Sở Cảnh Sát Quận Cam Thông Báo Công Chúng Làm Thế Nào để  

“Hiểu Giới Hạn Của Mình” 
 

COSTA MESA, CA. (Ngày 8, Tháng Tám, 2022): Vào ngày Thứ Tư, 10 tháng Tám, Sở Cảnh 
Sát Quận Cam sẽ có các nhân viên cảnh sát thuộc Hội Chợ Phiên Quận Cam hướng dẫn công 
chúng làm thế nào để đo lường được tửu lượng trong người và “ Hiểu Giới Hạn Của Mình.” 
 
Chương trình “ Hiểu Giới Hạn Của Mình” nhằm mục đích gia tăng sự hiểu biết về mối nguy hại 
của việc uống rượu và lái xe, và chỉ cần một ít có thể đạt tới mức độ giới hạn hợp pháp để lái xe. 
Bất cứ ai từ 21 tuổi trở lên sẽ coi như vi phạm luật nếu lái xe trong khi có cường độ rượu trong 
người (BAC) từ .08% hay cao hơn. 
 
Chiến dịch “ Hiểu Giới Hạn Của Mình” sẽ bắt đầu từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm tại Hội Chợ 
Phiên Quận Cam trong Thành Phố Costa Mesa. 
 
Trong thời gian này, các nhân viên cảnh sát sẽ hỏi những người lái xe bao nhiêu ly rượu họ đã 
tiêu thụ hoặc giả họ được nghĩ rằng có thể lái xe an toàn. Các nhân viên cảnh sát sau đó sẽ mời 
những người này tình nguyện sử dụng máy xét nghiệm hơi thở (breathalyzer) để xem họ có thể 
đoán được tửu lượng trong máu (BAC) của người lái xe. Các nhân viên cảnh sát sẽ cung cấp 
thông tin về ảnh hưởng của rượu đối với khả năng lái xe của một người sau khi uống rượu, và 
như vậy đưa đến kết quả về DUI. 
 
Thượng Sĩ John Hopkins phát biểu: “ Mục tiêu là để giúp đỡ mọi người am tường hậu quả của 
rượu để họ có thể đi đến những quyết định thông minh làm thế nào để trở về nhà, chỉ cần uống 
một ly rượu là có thể bị ảnh hưởng say rượu , và đó là lý do tại sao rất quan trọng cho mọi người 
phải hiểu giới hạn của mình.” 
 
Một người với chiều cao, cân nặng, thực phẩm tiêu hóa, cần sa ma túy và/hay thuốc men sử 
dụng và bao nhiêu ly rượu tiêu thụ trong một khoảng thời gian là tất cả yếu tố ảnh hưởng tới mức 
độ ABC của họ. Theo cuốn Cẩm Nang Cầm Tay của Tài Xế California, một người phụ nữ cân 
nặng từ 120-160 cân Anh chỉ cần tiêu thụ hai ly rượu trong vòng một giờ đồng hồ và ba ly rượu 
cho một người đàn ông cân nặng từ 180-220 cân Anh sẽ vượt qua giới hạn tửu lượng luật định. 
Một ly rượu căn cứ trên 1.5 oz rượu nặng (40% alcohol), 12 oz của bia (4.5% alcohol) hay một 
ly rượu vang 5 oz. (12% alcohol). Mức độ BAC giảm đi ở tỷ lệ .01% cho mỗi 40 phút giữa những 
lần uống. 
 
Phí tổn trung bình cho vi phạm DUI lần đầu ước tính $13,500 Mỹ Kim, kế toán tổng cộng cho 
những phí tổn xe bị giam, tiền phạt vạ, chi phí luật sư, gia tăng tiền bảo hiểm xe cộ và những tiền 
phạt vạ khác. Dự trù kế hoạch trước để tránh nguy cơ có thể bị DUI bằng cách ấn định một người 
lái xe tỉnh táo. 
 
Ngân khoản tài trợ cho chương trình “Hiểu Giới Hạn Của Mình” được cung cấp từ khoản tặng dữ 
của Văn Phòng Giao Thông An Toàn California (California Office of Traffic Safety), xuyên qua Cơ 
Quan Quản Trị An Toàn Giao Thông Xa Lộ Toàn Quốc (National Highway Traffic Safety 
Administration). 
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