
 

 

Sở cảnh sát thành phố Philadelphia 
 

Câu hỏi thường gặp về sự phản ứng của sở cảnh 
sát thành phố Philadelphia để đáp lại bệnh dịch 

COVID-19 
 
 
Câu hỏi. Cái gì cấu thành một vụ bắt giữ? 
Câu trả lời. Một vụ bắt giữ xảy ra khi nào nguyên nhân có thể xảy ra là 
một người nào đó phạm tội và người đó không có tự do rời khỏi. 
 
Câu hỏi. Xử lý một người bị bắt có ý nghĩa là gì? 
Câu trả lời. Theo truyền thống, xử lý bao gồm chụp ảnh, xác minh tiền 
sử phạm tội, và nộp giấy tờ bắt giữ đến văn phòng luật sư quận để 
xem xét buộc tội. Sự việc này bình thường xảy ra tại trại giam cảnh 
sát. 
 
Dựa vào mô hình phản ứng tạm thời, lấy dấu vân tay sẽ xảy ra tại hiện 
trường để xác nhận chứng minh thư và cho phép xác minh tiền sử 
phạm tội. Chụp ảnh và nộp giấy tờ đến văn phòng luật sư quận (để đạt 
được giấy bắt giữ) sẽ phát hiện thời gian sau. Việc này rất giống như 
quá trình ra hầu toà sử dụng ở nhiều quận khác khắp khu vực thịnh 
vượng. Tuy nhiên nếu trong trường hợp một người nào đó không có 
thể được xác định, người đó đưa đến trại giam cảnh sát trong cách 
thức truyền thống. 
 
Ngoài ra nhân viên cảnh sát vẫn được quyền đưa người phạm tội đến 
trại giam cảnh sát để sử lý nếu người đó gây nên mối đe dọa đến sự 
an toàn của cọng đồng hoặc nhân viên cảnh sát. 
 



Câu hỏi. Ai là người quyết định một người nhân viên là cần thiết 
hoặc không cần thiết? 
Câu trả lời. Mỗi trưởng cơ sở sẽ làm quyết định đó. 
 
Câu hỏi. Sở cảnh sát thành phố Philadelphia có cho phép người 
lái xe không có bằng tránh khỏi chỗ dừng xe mà trái lại phải chịu 
sự “ngăn chặn trực tiếp?” 
Câu trả lời. Mọi cố gắng sẽ được làm để bảo đảm người lái xe có bằng 
đang điều khiển xe ở phần kết luận của cuộc điều tra xe. 
 
Câu hỏi. Những gì được xem là sự tập luyện không cần thiết? 
Tập luyện nào có thể hoãn lại hoặc trì hoãn cho đến sự hạn chế liên 
quan về bệnh dịch COVID-19 được bãi bỏ. 
 
Câu hỏi. Khi nào trang thiết bị bảo vệ cá nhân sẽ có sẵn cho nhân 
viên cảnh sát?  
Câu trả lời. Trang thiết bị bảo vệ cá nhân đã được đặt xuyên qua quá 
trình thu mua hàng hoá. Chúng tôi đang chờ đợi hàng đến. 
 
Câu hỏi. Nhân viên cảnh sát sẽ phải thi hành làm việc tăng ca hay 
không? 
Câu trả lời. Sẽ có sự quyết định khi tình trạng bắt buộc. Nhân viên từ 
đơn vị thường phục được chỉ định nhiệm vụ tuần tra có đồng phục. 
Làm như thế có thể giảm đi sự cần thiết thi hành tăng ca. Ngoài ra sự 
đóng cửa của nhiều toà án, một số bổ sung lớn của nhân viên cảnh 
sát sẽ có sẵn dành cho nhiệm vụ tuần tra trong ngày. 
 
Câu hỏi. Nhân viên cảnh sát có được lựa chọn sử dụng khẩu 
trang và trang thiết bị bảo vệ cá nhân theo ý của họ hay không? 
Câu trả lời. Được. Tuy nhiên trang thiết bị của họ phải tuân thủ theo 
hướng dẫn của sở y tế. 
 
Câu hỏi. Nếu một người bị bắt giữ thông báo một chấn thương 
trong lúc bị bắt giữ, nhân viên cảnh sát có cần đưa người đó đến 
bệnh viện và giữ họ cho đến họ được xuất viện hay không? 
Câu trả lời. Sẽ có sự quyết định dựa trên căn cứ mỗi trường hợp cùng 
với sự khác biệt riêng đối với vấn đề an toàn công cộng. 
 
Câu hỏi. Cuộc gọi điện thoại loại nào dành cho dịch vụ nào sẽ 
được xử lý qua điện thoại? 



Câu trả lời. Dịch vụ gọi điện thoại mà không cần sự có mặt tại chỗ của 
nhân viên cảnh sát (ví dụ như, biển số xe bị mất đi hoặc bị cắp đi, sự 
yêu cầu không chính thức, tài sản bị mất đi, và vân vân). 
 
Câu hỏi. Sự điều chỉnh hoạt động có tạo nên khu vực dễ bị tổn 
thương cho bạn hay không? 
Câu trả lời. Chúng tôi không di chuyển nhân viên cảnh sát ra khỏi khu 
vực hoặc phân công mà sự vắng mặt của họ sẽ tạo nên sự việc dễ bị 
tổn thương. Trong thực tế, nhân viên từ một số đơn vị thường phục đả 
được phân công lại nhiệm vụ tuần tra để tăng thêm sự có mặt của 
nhân viên cảnh sát và ngăn cản tội phạm trên 24 giờ một ngày. 
 
Câu hỏi. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể khám phá ra sự thực hành 
trong lúc khủng hoảng này mà bạn có thể muốn chọn nó vĩnh 
viễn luôn không? 
Câu trả lời. Có thể, trong lúc chúng tôi đang tiếp tục đánh giá tình 
trạng và kết quả. 
 
Câu hỏi. Sự điều chỉnh này có va chạm đến công việc mà bạn 
đang làm để chống lại bạo lực súng hay không? 
Câu trả lời. Mô hình phản ứng tạm thời là một cố gắng để bảo đảm 
nhân viên cảnh sát vẫn còn tập trung vào vấn đề ưu tiên nhất và nó là 
bạo lực và bạo lực tội phạm. Ngoài ra, những giao thức này cho phép 
chúng tôi điều chỉnh sự thay đổi có sẵn của nguồn nằm trong khu vực 
của hệ thống tự pháp hình sự. 
 
 


