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OCSD Thiết Lập Trạm Kiểm Soát Bằng Lái Xe Những Người DUI tại 
Yorba Linda 

Yorba Linda, CA. (Ngày 10 Tháng Một, 2023): Cảnh Sát Quận Cam sẽ thiết lập Trạm Kiểm 
Soát Bằng Lái Xe những người lái xe dưới ảnh hưởng Rượu bia và Ma Túy DUI vào ngày 13 
tháng Một từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng tại một địa điểm không tiết lộ trong thành phố Yorba 
Linda. 

Các Trạm Kiểm Soát DUI sẽ được thiết lập tại các địa điểm căn cứ trên thống kê các tai nạn 
lưu thông và nơi thường bắt giữ các thành phần DUI. Các cảnh sát viên sẽ nhắm vào các dấu 
hiệu những người say rượu và/hay dưới ảnh hưởng của sự phạm thuốc, với các cảnh sát sẽ 
kiểm soát các tài xế có bằng lái xe thích nghi. 

Sở Cảnh Sát Quận lưu ý các tài xế rằng “DUI không có nghĩa là chỉ uống rượu say.” Nếu quý vị 
sử dụng thuốc có toa bác sĩ, đặc biệt cho những ai có những cảnh báo dùng thuốc khi lái xe 
hay điều khiển máy móc trên nhãn hiệu thuốc, quý vị có thể bị ảnh hưởng của thuốc đủ để có 
thể trở thành DUI. Marijuana cũng có thể khiến quý vị bị ảnh hưởng trở thành DUI. 

Trong năm 2019, 1,066 người tử vong vì các tai nạn xe cộ liên quan đến rượu bia trên các 
đường xá tại California. 

Cảnh Sát Quận cung cấp những lưu ý này để bảo đảm quý vị có một đêm vui an toàn mà 
không dính líu đến DUI: 

• Luôn luôn sử dụng việc chỉ định một người lái xe tỉnh táo – một người bạn không uống 
rượu, đi cùng xe, sử dụng xe taxi hay các phương tiện công cộng – để về nhà. 

• Nhìn thấy những người nào đã rõ ràng đang bị ảnh hưởng rượu hay thuốc muốn hay lái 
xe? Lấy chìa khóa xe khỏi những người này và giúp họ bằng cách thu xếp tìm một 
người tỉnh táo đưa họ về. 

• Báo cáo các tài xế say rượu – Gọi 911. 
• Tổ chức một buổi tiệc? Cung cấp thức uống không có rượu. Kiểm soát những người 

uống rượu và biết rõ cách thức họ trở về nhà. 

Trở về nhà an toàn khống tốn phí, nhưng một khi bị DUI thì phải trả một giá rất đắt. Các tài xế 
bị bắt dưới ảnh hượng rượu hay thuốc và bị phạt DUI có thể sẽ thấy ảnh hưởng của sự bắt giữ
vì DUI và bị phạt lên đến $13,500. Bao gồm tiền phạt, lệ phí, theo học lớp DUI, bị mất bằng lái 
và những phí tổn khác, chưa kể đến thời gian có thể bị giam cầm. 

Ngân khoản cho trạm kiểm soát này được cung cấp cho Sở Cảnh Sát Quận đến từ tặng dữ của 
Văn Phòng An Toàn Giao thông Tiểu Bang California, qua Cơ Quan Điều hành Giao Thông An 
Toàn Xa Lộ Quốc Gia.. 
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