
Chính Sách Mẫu về Sử Dụng Vũ Lực 1

Thực Hiện Thu Thập Dữ Liệu 
Về Vũ Lực Có Nguy Cơ Gây 
Chết Người:

Cải Cách Cần Thiết Để Đảm Bảo Báo Cáo 

Washington State Office of the Attorney General

Ngày 1 tháng 7 năm 2022

Chính Sách 
Mẫu về Sử 
Dụng Vũ Lực



Chính Sách Mẫu về Sử Dụng Vũ Lực 2

Mục Lục

Định Nghĩa .........................................................................................................................................3

Nguyên Tắc Chung.............................................................................................................................4

Các Cân Nhắc Chi Phối Tất Cả Các Trường Hợp Sử Dụng Vũ Lực ....................................................5

     Đưa Ra Quyết Định Quan Trọng................................................................................................................................. 5

     Giảm Leo Thang ............................................................................................................................................................... 5

     Thận Trọng Hợp Lý ......................................................................................................................................................... 6

     Sử Dụng Vũ Lực Chỉ Khi Cần Thiết Và Vì Mục Đích Hợp Pháp ......................................................................... 7

     Xưng Danh, Cảnh Báo Và Cơ Hội Tuân Thủ Trước Khi Sử Dụng Vũ Lực....................................................... 8

     Nghiêm Cấm Sử Dụng Biện Pháp Siết Cổ Và Kẹp Cổ ......................................................................................... 8

     Hành Động Ứng Phó Với Hành Vi Sai Trái .............................................................................................................. 8

     Sơ Cứu ................................................................................................................................................................................. 8

Các Loại Vũ Lực ................................................................................................................................10

Lựa Chọn Công Cụ Vũ Lực ...............................................................................................................11

     Bình xịt nhựa dầu ớt (OC) ...........................................................................................................................................11

     Vũ Khí Tác Động .............................................................................................................................................................11

     Projectile Impact Weapons (còn được gọi là Vũ Khí Tác Động Với Phạm Vi Rộng) ...............................11

     Electronic Control Weapons (còn được gọi là Vũ Khí Năng Lượng Dẫn Điện) ........................................12

     Súng Cầm Tay .................................................................................................................................................................13

Lựa Chọn Thiết Bị Khống Chế .........................................................................................................14

     Dụng Cụ Chắn Nước Bọt .............................................................................................................................................14

     Dây Trói Chân .................................................................................................................................................................15

Huấn Luyện ......................................................................................................................................15



Chính Sách Mẫu về Sử Dụng Vũ Lực 3

Washington State Office of the Attorney General
Chính Sách Mẫu về Sử Dụng Vũ Lực 
Mục Đích:  Chính sách này nhằm đưa ra quy định rõ ràng cho các sĩ quan cảnh sát và tăng cường an toàn cho tất 
cả mọi người bằng cách đảm bảo sử dụng tất cả các kỹ thuật giảm leo thang thích hợp và sẵn có khi có thể, chỉ 
sử dụng vũ lực một cách thích hợp khi cần thiết và sử dụng mức độ vũ lực tương xứng với mối đe dọa hoặc sự 
kháng cự mà sĩ quan cảnh sát gặp phải cũng như mức độ nghiêm trọng của mục tiêu thực thi pháp luật.  

Định Nghĩa

(1)	 Siết cổ: hành động cố ý tạo áp lực trực tiếp lên khí quản của một người nhằm mục đích hạn chế đường 
thở của người đó. (Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Washington Sửa Đổi) 10.116.020).

(2)	 Ngạt thở do nén: mức oxy trong máu không đủ và/hoặc lượng khí cacbonic trong máu tăng quá mức 
gây ra tình trạng bất tỉnh hoặc tử vong do hạn chế cơ học sự giãn nở của phổi thông qua hành động 
đè ngực và/hoặc bụng, cản trở hoạt động của hơi thở. 

(3)	 Vũ lực có nguy cơ gây chết người: hành vi cố ý sử dụng vũ lực thông qua việc sử dụng súng hoặc bất 
kỳ phương tiện nào khác có khả năng gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng. (RCW 9A.16.010).

(4)	 Chiến thuật giảm leo thang: các hành động được sĩ quan cảnh sát trị an sử dụng nhằm giảm thiểu 
khả năng cần sử dụng vũ lực trong một vụ việc. (RCW 10.120.010 [2022 c 4 §2]). Sử dụng vũ lực không 
phải là chiến thuật giảm leo thang.  Các chiến thuật giảm leo thang được trình bày chi tiết trong phần 
“Giảm Leo Thang”. 

(5)	 Khả thi: có khả năng được thực hiện hoặc tiến hành một cách hợp lý để đạt được mục tiêu hợp pháp 
hoặc bắt giữ mà không làm tăng nguy cơ gây tổn hại cho sĩ quan cảnh sát hoặc người khác. 

(6)	 Chạy trốn: hành động hoặc tình huống bỏ chạy nhằm cố gắng rời đi và cố tình trốn tránh cơ quan 
thực thi pháp luật.

(7)	 Mối đe dọa gây thương tích cơ thể nghiêm trọng hoặc tử vong ngay lập tức: dựa trên toàn bộ các 
tình huống, có lý do khách quan để tin rằng một người hiện đang có khả năng, cơ hội và ý định rõ ràng 
là gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong ngay lập tức cho sĩ quan cảnh sát trị an hoặc người 
khác. (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]).

(8)	 Cơ quan thực thi pháp luật: bao gồm mọi “cơ quan thực thi pháp luật của Washington với thẩm 
quyền chung” và mọi “cơ quan thực thi pháp luật của Washington với thẩm quyền hạn chế” theo định 
nghĩa tại RCW 10.93.020.

(9)	 Biện pháp thay thế ít sát thương: bao gồm, nhưng không giới hạn ở, cảnh báo bằng lời nói, 
chiến thuật giảm leo thang, vũ khí năng lượng dẫn điện, thiết bị xịt hơi cay, dùi cui và đạn túi đậu. 
(RCW 10.120.010).

(10)	 Cần thiết: trong toàn bộ các trường hợp, dường như không tồn tại một giải pháp thay thế hiệu quả 
hợp lý cho việc sử dụng vũ lực hoặc vũ lực có nguy cơ gây chết người, và loại và mức độ vũ lực hoặc 
vũ lực có nguy cơ gây chết người được sử dụng là một phản ứng hợp lý và tương xứng để tạo hiệu lực 
cho mục đích hợp pháp hoặc để bảo vệ chống lại mối đe dọa gây ra cho sĩ quan cảnh sát hoặc những 
người khác. (RCW 10.120.010 [2022 c 80 §2]).

(11)	 Kẹp cổ: hành vi chèn ép mạch máu hoặc khống chế tương tự, kiềm giữ, hoặc chiến thuật khác tác 
động áp lực lên cổ nhằm mục đích hạn chế lưu lượng máu. (RCW 10.116.020). 

(12)	 Sĩ quan cảnh sát trị an: bao gồm mọi “sĩ quan cảnh sát trị an của Washington với thẩm quyền chung”, 
“sĩ quan cảnh sát trị an của Washington với thẩm quyền hạn chế” và “sĩ quan cảnh sát trị an của Wash-
ington với quyền hạn đặc biệt” như các thuật ngữ được định nghĩa trong RCW 10.93.020.  “Sĩ quan 
cảnh sát trị an” không bao gồm các sĩ quan cải huấn hoặc nhân viên khác của nhà tù, cơ sở cải huấn 
hoặc giam giữ, nhưng bao gồm các sĩ quan cải huấn cộng đồng. (RCW 10.120.010). Trong chính sách 
này, sĩ quan cảnh sát trị an sau đây sẽ được gọi là sĩ quan cảnh sát.
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(13)	 Vũ lực: bất kỳ hành động nào có khả năng gây ra đau đớn hoặc thương tích đối với cơ thể hoặc bất kỳ 
hành động nào khác tác động lên cơ thể của một người để ép buộc, kiểm soát, kiềm chế hoặc khống 
chế chuyển động của người đó.  Vũ lực không bao gồm hành động khám xét cơ thể, đụng chạm ngẫu 
nhiên, ra lệnh bằng lời nói hoặc còng tay theo quy định nếu không gây ra đau đớn hoặc thương tích 
đối với cơ thể. (RCW 10.120.010).

(14)	 Vũ Khí Tác Động Bắn Đạn: vũ khí ít sát thương, bắn ra các loại đạn, chẳng hạn như đạn bọt biển kích 
thước 40mm, đạn hạt tiêu hoặc loại đạn tương tự, bi nổ hoặc túi đậu được thiết kế để tạm thời làm một 
người mất đi khả năng thông thường.

(15)	 Ngạt thở do tư thế: mức oxy trong máu không đủ và/hoặc lượng khí cacbonic trong máu tăng quá 
mức gây bất tỉnh hoặc tử vong do một người bị đặt trong tư thế khiến đường thở của họ bị đè và 
không cho phép họ thở một cách tự nhiên. 

(16)	 Hơi cay: Chloroacetophenone (CN), O-chlorobenzylidene malononitrile (CS) và bất kỳ chất kích thích 
hóa học tương tự nào được phát tán trong không khí nhằm mục đích tạo cảm giác khó chịu tạm thời 
về thể chất hoặc thương tích vĩnh viễn. “Hơi cay” không bao gồm nhựa dầu ớt (OC). (RCW 10.116.030). 
(RCW 10.116.030).

(17)	 Toàn bộ các tình huống: tất cả các sự kiện mà sĩ quan cảnh sát biết được dẫn đến và tại thời điểm sử 
dụng vũ lực, và bao gồm các hành động của người là đối tượng sử dụng vũ lực của sĩ quan cảnh sát, 
cũng như các hành động của sĩ quan cảnh sát đó. (RCW 10.120.010).

(18)	 Hành vi sai trái: hành vi trái pháp luật hoặc trái với chính sách của cơ quan của sĩ quan cảnh sát làm 
chứng, với điều kiện là hành vi đó không ở mức tối thiểu hoặc có tính chất kỹ thuật. (RCW 10.93.190).

Nguyên Tắc Chung

Nhiệm vụ cơ bản của cơ quan thực thi pháp luật là gìn giữ và bảo vệ cuộc sống của tất cả mọi người. 
(RCW 10.120.010). Các sĩ quan cảnh sát phải tôn trọng và đề cao phẩm giá của tất cả mọi người và sử dụng 
thẩm quyền của họ một cách công tâm. 

Sử dụng vũ lực thỏa đáng là điều cần thiết để đảm bảo giữ gìn trật tự một cách công bằng và xây dựng 
lòng tin trong cộng đồng. Mặc dù có những trường hợp các cá nhân sẽ không tuân thủ luật pháp trừ khi bị 
ép buộc hoặc kiểm soát bởi các sĩ quan cảnh sát thông qua việc sử dụng vũ lực, nhưng các sĩ quan cảnh sát 
phải luôn lưu ý rằng thẩm quyền họ có được là từ cộng đồng và nếu sử dụng vũ lực không hợp lý thì sẽ làm 
suy giảm tính hợp pháp của thẩm quyền đó.
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Các Cân Nhắc Chi Phối Tất Cả Các Trường Hợp 
Sử Dụng Vũ Lực 

Đưa Ra Quyết Định Quan Trọng
(1)	Sử dụng quy trình đưa ra quyết định quan trọng có thể giúp các sĩ quan cảnh sát đạt được những kỳ vọng 

được nêu trong chính sách này. Nếu an toàn và khả thi, khi sĩ quan cảnh sát liên hệ hoặc cân nhắc liên hệ 
với một thành viên của công chúng hay không, sĩ quan cảnh sát đó phải: 

(a)	 Bắt đầu đánh giá và lập kế hoạch dựa trên các dữ kiện có sẵn trước khi đến hiện trường;
(b)	 Yêu cầu các nguồn lực sẵn có, khi cần, chẳng hạn như nhóm can thiệp khủng hoảng hoặc đơn vị 

chuyên môn hoặc các chuyên gia thích hợp khác;
(c)	 Thu thập thông tin khi có mặt tại hiện trường; 
(d)	 Đánh giá tình huống, mối đe dọa và rủi ro; 
(e)	 Xác định các phương án giải quyết xung đột; 
(f)	 Xác định hướng hành động hợp lý; và 
(g)	 Xem xét và đánh giá lại tình hình khi có thay đổi.

(2)	Không nội dung nào trong chính sách này ngăn cản sĩ quan cảnh sát hành động nhanh chóng khi đối 
mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng, chẳng hạn như một kẻ đang nổ súng. Nếu an toàn và khả 
thi, các sĩ quan cảnh sát không được gây nguy hiểm một cách không cần thiết cho sự an toàn của chính 
họ hoặc sự an toàn của người khác thông qua các quyết định chiến thuật mà khiến bản thân hoặc người 
khác gặp rủi ro một cách bất hợp lý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

(a)	 Ngay lập tức tiếp cận một người mà không đánh giá thỏa đáng tình hình;
(b)	 Không đảm bảo đủ khoảng cách giữa sĩ quan cảnh sát và người đó; 
(c)	 Không dành thời gian để một người tuân thủ mệnh lệnh; hoặc
(d)	 Leo thang tình huống một cách không cần thiết.

Giảm Leo Thang 
Nguyên Tắc Cốt Lõi: Nghĩa Vụ Giảm Leo Thang

Sĩ quan cảnh sát phải sử dụng tất cả những chiến thuật giảm leo thang có sẵn và thích hợp khi có thể trước 
khi sử dụng vũ lực. (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]).

(1)	 Tùy thuộc vào hoàn cảnh, các sĩ quan cảnh sát có thể lựa chọn một số chiến thuật giảm leo thang, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở:
(a)	 Sử dụng chiến thuật định vị và định vị lại để duy trì khoảng cách và chỗ nấp phù hợp, chẳng hạn 

như lùi ra xa người đó để đánh giá lại và xác định sử dụng chiến thuật nào;
(b)	 Đặt các rào chắn hoặc sử dụng các cấu trúc hiện có để tạo khiên chắn hoặc biện pháp bảo vệ 

khác giữa các sĩ quan cảnh sát và người đó;
(c)	 Cố gắng làm chậm hoặc ổn định tình hình để có thời gian xem xét và cung cấp các nguồn lực bổ 

sung để làm tăng khả năng giải quyết an toàn;   
(d)	 Yêu cầu và sử dụng các nguồn hỗ trợ và nguồn lực sẵn có, chẳng hạn như nhóm can thiệp 

khủng hoảng, chuyên gia ứng phó khủng hoảng được chỉ định, các nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe hành vi khác hoặc nhân viên hỗ trợ, bao gồm các sĩ quan cảnh sát hoặc giám sát 
viên có kinh nghiệm hơn; 

(e)	 Đưa ra hướng dẫn rõ ràng và thuyết phục bằng lời nói;
(f)	 Sử dụng các kỹ thuật giao tiếp bằng lời và phi ngôn ngữ để trấn an một người (chẳng hạn như 

nói chậm rãi, điều chỉnh giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể, không khoanh tay, giảm thiểu cử chỉ 
tay và giảm đèn nháy và còi báo động);
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(g)	 Cố gắng giao tiếp bằng phương thức phi ngôn ngữ khi hướng dẫn bằng lời không phù hợp 
(chẳng hạn như khi người đó và sĩ quan cảnh sát nói các ngôn ngữ khác nhau hoặc người đó 
không thể nghe hoặc hiểu hướng dẫn);

(h)	 Giao tiếp sao cho thể hiện được sự tôn trọng dành cho mọi người (chẳng hạn như giải thích rõ 
ràng về các hành động và mong muốn của sĩ quan cảnh sát; lắng nghe các câu hỏi và mối lo 
ngại của người đó và đáp lại một cách tôn trọng; trung lập và công bằng khi đưa ra quyết định);

(i)	 Khi có nhiều sĩ quan cảnh sát, chỉ định một sĩ quan cảnh sát làm nhiệm vụ giao tiếp để tránh đưa 
ra các mệnh lệnh mâu thuẫn hoặc khó hiểu; hoặc

(j)	 Thể hiện tính kiên nhẫn trong khi sử dụng tất cả các chiến thuật và nguồn lực sẵn có và phù hợp 
để có đủ thời gian cần thiết nhằm giải quyết sự việc mà không cần sử dụng vũ lực.  

Thận Trọng Hợp Lý
Nguyên Tắc Cốt Lõi: Nghĩa Vụ Sử Dụng Sự Thận Trọng Hợp Lý

Xem xét các đặc điểm và điều kiện của mọi người, bao gồm trẻ em, người già, người mang thai, những 
người có trình độ tiếng Anh hạn chế và những người có biểu hiện suy giảm hoặc khuyết tật tinh thần, 
hành vi, thể chất, nhận thức và tri giác, khi xác định xem có nên sử dụng vũ lực hoặc vũ lực có thể gây chết 
người hay không, và nếu cần, mức độ vũ lực thích hợp và ít nhất có thể để thực hiện một mục đích hợp 
pháp. (RCW 10.120.020).

Nguyên Tắc Cốt Lõi: Thực Hiện Chức Năng Chăm Sóc Cộng Đồng

Không nội dung nào trong chính sách này giới hạn hoặc hạn chế khả năng của sĩ quan cảnh sát trong việc 
đáp ứng lời kêu gọi chăm sóc hoặc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, đồng thời sử dụng vũ lực 
thích hợp và ở mức tối thiểu để thực hiện các chức năng đó. (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]).  Áp dụng các tiêu 
chuẩn tương tự cho việc sử dụng vũ lực.  Tuy nhiên, đụng chạm ngẫu nhiên, có thể xảy ra trong quá trình chăm 
sóc cộng đồng, không được xác định là vũ lực.

Thận trọng hợp lý có nghĩa là sĩ quan cảnh sát phải:
(1)	 Sử dụng tất cả các chiến thuật giảm leo thang phù hợp và sẵn có khi có thể, trước khi sử dụng vũ lực. 

(RCW 10.120.010 [2022 c 4 §3]. 
(2)	 Xem xét các đặc điểm và điều kiện của một người nhằm mục đích xác định xem có nên sử dụng vũ lực 

hoặc vũ lực có thể gây chết người đối với người đó hay không, và nếu cần sử dụng vũ lực, xác định mức 
độ vũ lực thích hợp và tối thiểu để thực hiện một mục đích hợp pháp. Những đặc điểm và điều kiện như 
vậy có thể bao gồm, ví dụ, liệu người đó:
(a)	 Được nhận ra là đang có bầu, hoặc cho biết họ đang có bầu;
(b)	 Được biết là trẻ vị thành niên, nhìn khách quan có vẻ là trẻ vị thành niên hoặc cho biết là trẻ vị 

thành niên;
(c)	 Được biết là người lớn dễ bị tổn thương, hoặc nhìn khách quan có vẻ là người lớn dễ bị tổn 

thương theo định nghĩa tại RCW 74.34.020;
(d)	 Có dấu hiệu suy giảm hoặc khuyết tật tinh thần, hành vi, trí tuệ, phát triển hoặc thể chất;
(e)	 Đang bị suy giảm nhận thức hoặc tri giác liên quan điển hình đến hành vi sử dụng rượu, ma túy, 

chất gây ảo giác hoặc các loại thuốc khác;
(f)	 Đang muốn tự sát;
(g)	 Có trình độ tiếng Anh hạn chế; hoặc
(h)	 Đang có mặt trẻ em. (RCW 10.120.020).

(3)	 Chấm dứt sử dụng vũ lực ngay khi nhu cầu sử dụng vũ lực đó kết thúc. (RCW 10.120.020).
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Sử Dụng Vũ Lực Chỉ Khi Cần Thiết Và Vì Mục Đích Hợp Pháp
Nguyên Tắc Cốt Lõi: Chỉ Sử Dụng Vũ Lực Ở Mức Tối Thiểu Cần Thiết Để Đạt Được Mục Tiêu Thực Thi Pháp 
Luật Hợp Pháp Một Cách An Toàn Trong Các Tình Huống. (RCW 10.120.020).

Các tình huống phải thực thi pháp luật phát triển nhanh chóng và không cố định. Do đó, các sĩ quan cảnh sát 
phải liên tục đánh giá sự cần thiết và hiệu quả các hành động của mình, bao gồm cả vị trí chiến thuật, để giảm 
khả năng cần sử dụng vũ lực. 

(1)	 Để vũ lực được coi là cần thiết, dường như không có giải pháp thay thế hiệu quả một cách hợp lý và việc 
sử dụng vũ lực phải là phản ứng hợp lý và tương xứng để có hiệu lực pháp lý mong muốn hoặc để bảo 
vệ chống lại mối đe dọa đối với sĩ quan cảnh sát hoặc những người khác.
(a)	 Tính hợp lý sẽ được đánh giá dựa trên toàn bộ các tình huống mà sĩ quan cảnh sát đó biết dẫn 

đến và tại thời điểm sử dụng vũ lực, bao gồm cả tính chất tức thời của mối đe dọa, hành động 
của người là đối tượng của việc sử dụng vũ lực, các hành động của sĩ quan cảnh sát, và mức 
độ nghiêm trọng của mục đích thực thi pháp luật. Để xác định liệu vũ lực có hợp lý hay không, 
cần đánh giá xem sĩ quan cảnh sát đó có đưa ra các quyết định chiến thuật để giảm thiểu rủi ro 
không cần thiết cho bản thân họ và những người khác hay không, có sử dụng tất cả các chiến 
thuật giảm leo thang phù hợp và sẵn có khi có thể trước khi sử dụng vũ lực hay không và có 
thận trọng hợp lý khi sử dụng vũ lực hay không.

(b)	 Tính tương xứng sẽ được đánh giá dựa trên việc liệu việc sử dụng vũ lực có tương ứng với tính 
tức thời và mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa hoặc sự kháng cự mà sĩ quan cảnh sát gặp 
phải tại thời điểm sử dụng vũ lực hay không, cũng như mức độ nghiêm trọng của mục tiêu thực 
thi pháp luật.  Mối đe dọa hoặc kháng cự có thể thay đổi trong quá trình xảy ra vụ việc. Nguyên 
tắc vũ lực tương xướng không yêu cầu các sĩ quan cảnh sát sử dụng cùng loại hoặc mức độ vũ 
lực giống như đối tượng. Mối đe dọa càng tức thời và càng có nhiều khả năng dẫn đến tử vong 
hoặc thương tích nghiêm trọng thì mức độ tương xứng của vũ lực càng lớn.

(2)	 Sử Dụng Vũ Lực Phải Vì Mục Đích Hợp Pháp.  Sĩ quan cảnh sát có thể sử dụng vũ lực đối với một 
người trong phạm vi cần thiết để: 
(a)	 Bảo vệ trước nguy cơ thương tích cơ thể có thể xảy ra đối với sĩ quan cảnh sát, người khác hoặc 

người bị sử dụng vũ lực (RCW 10.120.020);
(b)	 Bảo vệ chống lại hành vi phạm tội khi có lý do để tin rằng người đó đã thực hiện, đang thực hiện 

hoặc sắp thực hiện hành vi phạm tội (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]); 
(c)	 Thực hiện lệnh bắt giữ (RCW 10.120.020);
(d)	 Bắt giữ một người khi được cho phép hoặc chỉ đạo theo luật (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]); 
(e)	 Ngăn chặn hành vi trốn thoát như được định nghĩa trong chương 9A.76 RCW (RCW 10.120.020);
(f)	 Ngăn chặn một người chạy trốn hoặc ngăn chặn một người đang tích cực chạy trốn khỏi bị tạm 

giam để phục vụ điều tra hợp pháp, với điều kiện là người đó đã được thông báo rằng họ đang 
bị giam giữ và không được tự do rời đi (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]); 

(g)	 Bắt giữ một người, vận chuyển một người cho mục đích đánh giá hoặc điều trị hoặc cung cấp 
hỗ trợ khác theo chương 10.77, 71.05 hoặc 71.34 RCW (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]);

(h)	 Giam giữ phòng ngừa trẻ vị thành niên khi được cho phép hoặc chỉ đạo theo luật (RCW 
10.120.020 [2022 c 4 §3]);

(i)	 Thực hiện hoặc thi hành lệnh tòa án cho phép hoặc chỉ đạo sĩ quan cảnh sát bắt giữ một người 
(RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]); 

(j)	 Thực hiện lệnh khám xét (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]);
(k)	 Thực hiện hoặc thi hành chỉ thị bằng miệng do viên chức tư pháp ban hành trong phòng xử án 

hoặc mệnh lệnh bằng văn bản khi tòa án rõ ràng cho phép sĩ quan cảnh sát sử dụng vũ lực để 
thực hiện hoặc thi hành chỉ thị hoặc mệnh lệnh đó (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]); hoặc
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(l)	 Thực hiện các chức năng chăm sóc cộng đồng khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc 
kiểm tra phúc lợi, hỗ trợ những người ứng phó đầu tiên khác và các chuyên gia y tế, chuyên 
gia sức khỏe hành vi, nhà cung cấp dịch vụ xã hội, người ứng phó khủng hoảng được chỉ định, 
người cung cấp nơi trú ẩn hoặc nhà ở, hoặc thành viên cộng đồng bất kỳ (RCW 10.120.020 
[2022 c 4 §3]).

Xưng Danh, Cảnh Báo Và Cơ Hội Tuân Thủ Trước Khi Sử Dụng Vũ Lực
Trước khi sử dụng vũ lực và nếu an toàn và khả thi, sĩ quan cảnh sát phải:

(1)	 Xưng danh là sĩ quan cảnh sát thực thi pháp luật;
(2)	 Cố gắng xác định xem liệu người đó có nhu cầu đặc biệt, tình trạng tâm thần, hạn chế thể chất, khuyết 

tật phát triển, rào cản ngôn ngữ hoặc yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khả năng hiểu và tuân thủ 
mệnh lệnh của sĩ quan cảnh sát hay không;  

(3)	 Đưa ra hướng dẫn và cảnh báo rõ ràng;
(4)	 Cảnh báo một người rằng nếu họ không chấm dứt hành động kháng cự thì sẽ sử dụng vũ lực;
(5)	 Cho người đó cơ hội hợp lý để tuân thủ cảnh báo về việc sử dụng vũ lực. 

Nghiêm Cấm Sử Dụng Biện Pháp Siết Cổ Và Kẹp Cổ
Sĩ quan cảnh sát trị an không được sử dụng biện pháp siết cổ hoặc kẹp cổ đối với người khác trong khi thực hiện 
nhiệm vụ của mình với tư cách là sĩ quan cảnh sát trị an. (RCW 10.116.020).1

Hành Động Ứng Phó Với Hành Vi Sai Trái
Nguyên Tắc Cốt Lõi: Nghĩa Vụ Can Thiệp và Nghĩa Vụ Báo Cáo Hành Vi Sai Trái (RCW 10.93.190).

Bất kỳ sĩ quan cảnh sát nào đang thi hành công vụ và có thể xưng danh chứng kiến một sĩ quan cảnh sát khác 
tham gia hoặc cố gắng tham gia hành vi sử dụng vũ lực quá mức đối với người khác phải can thiệp nếu ở vị trí 
có thể làm như vậy để chấm dứt việc sử dụng vũ lực quá mức hoặc cố gắng sử dụng vũ lực quá mức đó, hoặc 
để ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng vũ lực quá mức. Bất kỳ sĩ quan cảnh sát nào đang thi hành công vụ và có thể 
xưng danh chứng kiến bất kỳ hành vi sai trái nào của một sĩ quan cảnh sát khác, hoặc có niềm tin hợp lý một cách 
thiện chí rằng một sĩ quan cảnh sát trị an khác có hành vi sai trái, thì phải báo cáo hành vi sai trái đó cho người 
giám sát của sĩ quan cảnh sát chứng kiến hoặc sĩ quan cảnh sát giám sát khác theo chính sách và quy trình của 
cơ quan tuyển dụng sĩ quan cảnh sát chứng khiến đó để báo cáo những hành vi được thực hiện bởi một sĩ quan 
cảnh sát. (Xem thêm Chính Sách Mẫu về Nghĩa Vụ Can Thiệp Của Washington State Criminal Justice Training 
Commission (CJTC, Ủy Ban Huấn Luyện Tư Pháp Hình Sự Tiểu Bang Washington). 

Sơ Cứu
Nguyên Tắc Cốt Lõi: Nghĩa Vụ Cung Cấp Hoặc Hỗ Trợ Sơ Cứu

Tất cả sĩ quan cảnh sát thực thi pháp luật phải cung cấp hoặc hỗ trợ sơ cứu sao cho việc sơ cứu được thực 
hiện sớm nhất khi có cơ hội an toàn cho những người bị thương tại hiện trường đã được sĩ quan cảnh sát 
thực thi pháp luật kiểm soát. (RCW 36.28A.445). (Tham khảo Hướng Dẫn Sơ Cứu của CJTC.)

1  Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, Attorney General’s Office đang trong quá trình soạn thảo Ý Kiến chính thức về chủ đề 
này để phản hồi yêu cầu từ các cơ quan lập pháp. Câu hỏi đặt ra là liệu RCW 10.120.020 (3) có cho phép sĩ quan cảnh sát thực thi 
pháp luật sử dụng biện pháp siết cổ hoặc kẹp cổ “để bảo vệ tính mạng của họ hoặc tính mạng của người khác khỏi mối đe dọa có 
thể xảy ra” hay không, mặc dù RCW 10.116.020 có quy định cấm cụ thể đối với các chiến thuật như vậy.  Sau khi được hoàn thiện 
vào cuối năm 2022, Ý Kiến sẽ được công bố trực tuyến tại: https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022. 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=10.120.020
https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022
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(1)	 Những người bị thương và những người bị khống chế sẽ được giám sát trong khi bị sĩ quan cảnh sát 
thực thi pháp luật tạm giữ.

(2)	 Như đã được đào tạo, sĩ quan cảnh sát phải thực hiện các hành động sau để giảm nguy cơ ngạt thở do 
tư thế và ngạt thở do ép:
(a)	 Ngay khi an toàn và khả thi sau khi còng tay hoặc khống chế một người ra đất, hãy đẩy người 

đó sang một bên và di chuyển họ đến vị trí thẳng đứng để tránh làm cản trở cơ chế hô hấp bình 
thường, trừ khi họ bất tỉnh. Yêu cầu này đặc biệt quan trọng khi người đó bị còng tay ở tư thế 
nằm sấp.

(i)	 Ngoại lệ: Nếu người đó vẫn tỉnh táo và bày tỏ mong muốn được đặt ở một vị trí khác, sĩ 
quan cảnh sát sẽ đặt họ vào vị trí đó trừ khi việc đó có thể gây ra rủi ro đáng kể về an toàn 
cho người đó, sĩ quan cảnh sát hoặc những người khác.

(b)	 Không tạo áp lực kéo dài lên ngực, cổ hoặc lưng, kể cả bằng tư thế ngồi, quỳ hoặc đứng.
(c)	 Liên tục theo dõi tình trạng của người đó trong khi đang bị khống chế, vì cái chết có thể xảy ra 

đột ngột và vượt quá khả năng hồi sức trong vài giây. Việc giám sát bao gồm, nhưng không giới 
hạn, đánh giá mức độ phù hợp của hơi thở, màu sắc và bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào của người 
đó theo lời của họ.

(d)	 Bất cứ khi nào có thể trong quá trình khống chế của nhóm nếu có đủ nhân lực, sĩ quan cảnh sát 
có cấp bậc sẽ chỉ định một “sĩ quan cảnh sát Phụ Trách An Toàn”. Sĩ quan cảnh sát Phụ Trách An 
Toàn sẽ theo dõi sức khỏe và tình trạng của người đó cho đến khi:

(i)	 Trách nhiệm được chuyển giao cho một nhân viên chăm sóc sức khỏe (ví dụ: Emergency 
Medical Technicians (EMT, Kỹ Thuật Viên Cấp Cứu), nhân viên y tế); hoặc

(ii)	 Người đó được đặt vào vị trí ngồi trên phương tiện vận chuyển và nói với sĩ quan cảnh sát 
Phụ Trách An Toàn rằng họ cảm thấy ổn, và người đó có vẻ khỏe mạnh và nói chuyện bình 
thường với sĩ quan cảnh sát Phụ Trách An Toàn.

(e)	 Nếu sĩ quan cảnh sát Phụ Trách An Toàn nhận thấy có vấn đề với hơi thở, màu da hoặc dấu hiệu 
suy yếu của người đó, họ sẽ thông báo cho sĩ quan cảnh sát có cấp bậc cao hơn. 

(f)	 Không vận chuyển người bị khống chế trong tư thế nằm sấp. 
(3)	 Các sĩ quan cảnh sát phải cung cấp hoặc hỗ trợ biện pháp sơ cứu cụ thể cho các công cụ vũ lực cụ thể. 

(a)	 Bình xịt nhựa dầu ớt (OC): Ngay khi có cơ hội an toàn sớm nhất tại hiện trường đã được sĩ quan 
cảnh sát thực thi pháp luật kiểm soát, sĩ quan cảnh sát sẽ hành động để giải quyết các tác động 
của OC bằng cách rửa sạch mắt của người đó bằng nước sạch và thông gió bằng không khí sạch, 
nếu có thể. 

(b)	 Electronic Control Weapon (ECW, Vũ Khí Điều Khiển Bằng Điện): Khi có cơ hội an toàn sớm nhất 
tại hiện trường đã được sĩ quan cảnh sát thực thi pháp luật kiểm soát, sĩ quan cảnh sát sẽ loại bỏ 
các đầu dò ECW, trừ khi đầu dò đang ở khu vực nhạy cảm, chẳng hạn như đầu, vú hoặc háng. 

(i)	 Đầu dò ở các khu vực nhạy cảm sẽ được tháo bởi EMT, nhân viên y tế hoặc nhân viên 
chăm sóc sức khỏe khác.

(ii)	 Đầu dò ECW nên được coi là mối nguy sinh học. 
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Các Loại Vũ Lực

Nguyên Tắc Cốt Lõi: Sử Dụng Ít Vũ Lực Nhất Có Thể Và Chỉ Khi Cần Thiết Để Đối Phó Với Hành Động Kháng 
Cự Trong Các Tình Huống. (Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Washington Sửa Đổi) 10.120.020).

Nguyên Tắc Cốt Lõi: Sử Dụng Vũ Lực Có Thể Gây Chết Người Chỉ Khi Cần Thiết Để Bảo Vệ Trước Mối Đe Dọa 
Thương Tích Nghiêm Trọng Hoặc Tử Vong Ngay Lập Tức. (Revised Code of Washington (RCW, Bộ Luật Wash-
ington Sửa Đổi) 10.120.020 [2022 c 80 §3 và 2022 c 4 §3]).

Các sĩ quan cảnh sát không bắt buộc phải sử dụng hết một loại vũ lực trước khi chuyển sang loại vũ lực ở mức độ 
mạnh hơn.

(1)	 Vũ Lực Ở Mức Độ Thấp: Loại vũ lực này không nhằm mục đích và không nhiều khả năng gây thương 
tích, nhưng có thể gây khó chịu hoặc đau đớn nhất thời.  Tùy thuộc vào tình huống, bao gồm các đặc 
điểm và điều kiện của người đó, các lựa chọn vũ lực ở mức độ thấp có thể bao gồm:
(a)	 Các kỹ thuật điều hướng chuyển động (ví dụ: đẩy lui, hộ tống, nâng, mang); 
(b)	 Kiểm soát thao tác nắm (ví dụ: khóa cổ tay, khóa ngón tay, thao tác khớp);
(c)	 Kỹ thuật bàn tay mở;
(d)	 Hạ gục; hoặc
(e)	 Sử dụng dây trói tay chân.

(2)	 Vũ Lực Ở Mức Độ Trung Bình: Loại vũ lực này có nguy cơ gây thương tích hoặc tổn hại có thể thấy 
trước nhưng không có khả năng cũng như không có ý định gây ra tử vong. 
Tùy thuộc vào toàn bộ các tình huống, vũ lực ở mức độ trung bình có thể hợp lý khi một người đe dọa 
sắp tấn công cảnh sát hoặc những người khác. Các lựa chọn vũ lực ở mức độ trung bình bao gồm:
(a)	 Bình xịt nhựa dầu ớt (OC);
(b)	 Vũ khí điều khiển bằng điện;
(c)	 Vũ khí tác động bắn đạn;
(d)	 Vết cắn của cảnh khuyển hoặc thương tích do tiếp xúc vật lý giữa cảnh khuyển và đối tượng;
(e)	 Tấn công bằng vũ khí tác động (ngoại trừ tấn công bằng vũ khí tác động vào đầu, cổ, cổ họng 

hoặc cột sống); hoặc
(f)	 Đấm, đá hoặc đánh khác bằng các bộ phận cơ thể của sĩ quan cảnh sát.

(i)	 Sĩ quan cảnh sát chỉ được sử dụng các kỹ thuật đánh nhắm vào đầu của đối tượng như 
một biện pháp tự vệ hoặc để bảo vệ người khác.  Không được đánh vào đầu một người 
bằng nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối và bàn chân như một biện pháp kích thích cảm 
giác đau. 

(3)	 Vũ Lực Có Nguy Cơ Gây Chết Người: Sĩ quan cảnh sát chỉ được sử dụng vũ lực có nguy cơ gây chết 
người chỉ khi vũ lực có nguy cơ gây chết người là cần thiết để bảo vệ trước mối đe dọa tức thì về thương 
tích nghiêm trọng hoặc tử vong đối với sĩ quan cảnh sát đó hoặc một người khác. (RCW 10.120.020). 
Sĩ quan cảnh sát không được sử dụng vũ lực có nguy cơ gây chết người đối với những người chỉ gây 
nguy hiểm cho chính họ và không có mối đe dọa tức thì về tử vong hoặc thương tích cơ thể nghiêm 
trọng cho người khác hoặc sĩ quan cảnh sát. Vũ lực có nguy cơ gây chết người bao gồm:

(i)	 Vũ khí tác động đánh vào đầu, cổ, cổ họng hoặc cột sống;
(ii)	 Đập vào đầu một người vào vật cứng, cố định;
(iii)	 Nổ súng đã nạp đạn gây chết người vào một người;
(iv)	 Cố ý dùng xe tông vào một người đang không ở trong xe.
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Lựa Chọn Công Cụ Vũ Lực

Nguyên Tắc Cốt Lõi: Bất Cứ Khi Nào Có Thể, Hãy Sử Dụng Các Biện Pháp Thay Thế Ít Sát Thương Có Sẵn 
Và Thích Hợp Trước Khi Sử Dụng Vũ Lực Có Nguy Cơ Gây Chết Người. (RCW 10.120.020).

(1)	 Cơ quan phải cung cấp các biện pháp thay thế ít sát thương một cách hợp lý cho các sĩ quan cảnh sát 
sử dụng. (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]).

(2)	 Các sĩ quan cảnh sát phải sử dụng tất cả các công cụ phù hợp như đã được đào tạo và theo hướng dẫn 
của nhà sản xuất thiết bị.

Bình xịt nhựa dầu ớt (OC)
(1)	 OC là một chất gây viêm gây ra cảm giác nóng rát dữ dội ở mắt, mũi, miệng và da, có thể dẫn đến nhắm 

mắt, chảy nước mắt và sưng tấy, cũng như nghẹt thở, bịt miệng và thở hổn hển. 
(2)	 Sau lần phun OC đầu tiên, phải có lý do hợp lý cho mỗi lần phun tiếp theo.
(3)	 Bình xịt OC không thích hợp trong không gian kín, khu vực đông dân cư là địa điểm có khả năng ảnh 

hưởng đến những người không liên quan, trừ khi xịt hơi cay là lựa chọn vũ lực thích hợp và khả dụng 
duy nhất. Sĩ quan cảnh sát triển khai OC sẽ cố gắng tránh hoặc giảm thiểu khả năng vô tình tiếp xúc với 
những người không liên quan.

Vũ Khí Tác Động
(1)	 Vũ khí tác động do cơ quan cấp và cho phép sử dụng thường bao gồm dùi cui.  
(2)	 Sĩ quan cảnh sát không được cố ý tấn công các khu vực nguy hiểm đến tính mạng, bao gồm đầu, cổ, 

mặt, cổ họng, cột sống, háng hoặc thận trừ khi được phép dùng vũ lực có nguy cơ gây chết người.  
(3)	 Sĩ quan cảnh sát không được sử dụng vũ khí tác động để đe dọa một người khi mối đe dọa không đến 

mức phải đưa ra cảnh báo sử dụng vũ khí tác động.
(4)	 Sĩ quan cảnh sát phải đánh giá lại hiệu quả của các cuộc tấn công bằng vũ khí tác động ngay khi an toàn 

và khả thi, và nếu không hiệu quả, hãy chuyển sang mục tiêu thích hợp khác hoặc sang lựa chọn chiến 
thuật hoặc vũ lực khác.  

Projectile Impact Weapons (còn được gọi là Vũ Khí Tác Động Với Phạm 
Vi Rộng)

(1)	 Projectile Impact Weapons (PIW, Vũ Khí Tác Động Bắn Đạn) bắn đạn ít sát thương và được thiết kế để 
làm choáng, làm mất khả năng tạm thời hoặc gây khó chịu tạm thời cho một người mà không đi vào 
cơ thể người đó. 

(2)	 Các sĩ quan cảnh sát phải được đào tạo về sử dụng PIW trước khi sử dụng PIW trong quá trình thực thi 
pháp luật. 

(3)	 Khi an toàn và khả thi, sĩ quan cảnh sát sắp bắn PIW nên thông báo cho các sĩ quan cảnh sát khác tại 
hiện trường trước khi bắn.

(4)	 Sĩ quan cảnh sát nên nhắm vào mông, đùi, bắp chân và các nhóm cơ lớn. 
(5)	 Sĩ quan cảnh sát bắn PIW phải đánh giá hiệu quả của PIW sau mỗi lần bắn. Nếu cần phải tiếp tục bắn 

PIW, sĩ quan cảnh sát nên cân nhắc nhắm vào một khu vực mục tiêu khác.  
(6)	 Những Hạn Chế Khi Sử Dụng. Không được sử dụng PIW trong các trường hợp sau, trừ khi việc sử dụng 

vũ lực có nguy cơ gây chết người là chính đáng:
(a)	 Cố ý nhắm PIW vào đầu, cổ, ngực hoặc háng trừ khi được phép dùng vũ lực có nguy cơ gây 

chết người.
(b)	 Ở phạm vi không phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất PIW.
(c)	 Vào một người đang ở trên bề mặt cao (ví dụ: gờ tường, giàn giáo, gần vách đá, v.v.) trừ khi đã 

thực hiện những nỗ lực hợp lý để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thương tích liên quan đến ngã 
(ví dụ: triển khai lưới an toàn). 
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Electronic Control Weapons (còn được gọi là Vũ Khí Năng Lượng 
Dẫn Điện)

(1)	 Electronic Control Weapon (ECW, Vũ khí điều khiển bằng điện) là một thiết bị cầm tay bắn phi tiêu/
điện cực để truyền điện tích hoặc dòng điện nhằm làm bất động tạm thời một người.

(2)	 Cấp và Trang bị ECW:
(a)	 Chỉ những sĩ quan cảnh sát đã được cấp chứng chỉ sử dụng ECW và được chứng nhận lại hàng 

năm mới được sử dụng ECW đã được phê duyệt.
(b)	 Các sĩ quan cảnh sát được cấp ECW dự kiến   sẽ trang bị ECW như một lựa chọn ít sát thương.
(c)	 Như đã được huấn luyện, các sĩ quan cảnh sát mang ECW sẽ thực hiện kiểm tra chức năng của 

vũ khí và kiểm tra dunglượng pin còn lại trước mỗi ca làm việc. Sĩ quan cảnh sát nên báo cáo bất 
kỳ sự việc nào cho người giám sát hoặc nhân viên thích hợp khác.

(3)	 Tiêu Chuẩn Sử Dụng:
(a)	 Các sĩ quan cảnh sát phải trang bị ECW ở phía thuận của cơ thể, và trong mọi trường hợp, trừ 

trường hợp đặc biệt, phải kéo, bày và sử dụng thiết bị bằng tay thuận (bắn súng không phải 
súng lục).  

(b)	 Các sĩ quan cảnh sát không nên cầm ECW và súng đồng thời trừ những trường hợp cấp thiết.  
(c)	 Sĩ quan cảnh sát nên nhắm mục tiêu vào các khu vực cơ thể không bao gồm đầu, cổ, ngực hoặc 

bộ phận sinh dục. 
(d)	 Các sĩ quan cảnh sát không nên cố ý bắn nhiều ECW vào cùng một người, trừ khi vũ khí sử dụng 

đầu tiên bị lỗi một cách rõ ràng.
(e)	 Các sĩ quan cảnh sát nên biết rằng mục đích sử dụng chính của ECW không phải là công cụ kích 

thích đau đớn. Chỉ nên sử dụng chế độ gây choáng khi cần thiết để hoàn thành mục tiêu làm 
mất khả năng trong đó chỉ có một đầu dò được gắn vào người, khi cả hai đầu dò được gắn ở gần 
nhau hoặc khi không có tùy chọn nào khác ít sát thương và phù hợp.

(f)	 Các sĩ quan cảnh sát nên biết rằng sử dụng nhiều ECW sẽ làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm 
trọng hoặc tử vong.

(g)	  ECW phải được sử dụng cho một chu kỳ phóng điện tiêu chuẩn từ năm giây trở xuống, sau đó 
sĩ quan cảnh sát sẽ đánh giá lại tình hình. Một sĩ quan cảnh sát chỉ được sử dụng số chu kỳ tối 
thiểu cần thiết để kiểm soát đối tượng.

(h)	 Các sĩ quan cảnh sát phải biết rằng nếu họ đã sử dụng ECW ba lần đối với một người và người 
đó tiếp tục gây hấn, ECW có thể không có hiệu lực đối với người đó và họ phải xem xét các lựa 
chọn khác.

(i)	 Các sĩ quan cảnh sát phải có khả năng trình bày rõ ràng và ghi lại lý do chính đáng giải thích cho 
mỗi lần sử dụng ECW.  

(4)	 Những Hạn Chế Khi Sử Dụng. Không được sử dụng ECW trong các trường hợp sau:
(a)	 Trên một người đang chạy trốn khỏi hiện trường khi không có các yếu tố khác. 
(b)	 Trên người đang bị còng tay hoặc bị khống chế trừ khi được phép dùng vũ lực có nguy cơ gây 

chết người.
(c)	 Trên một người đang ở trên bề mặt cao (ví dụ: gờ tường, giàn giáo, gần vách đá, v.v.) trừ khi 

đã thực hiện những nỗ lực hợp lý để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thương tích liên quan đến ngã 
(ví dụ: triển khai lưới an toàn).

(d)	 Trên một người đang điều khiển phương tiện chuyển động, bao gồm ô tô, xe tải, xe máy, 
xe địa hình (ATV) xe đạp và xe tay ga trừ khi được phép sử dụng vũ lực có nguy cơ gây 
chết người.

(e)	 Trong bất kỳ môi trường nào mà sĩ quan cảnh sát biết hoặc có lý do để tin rằng có vật liệu dễ 
cháy, dễ bay hơi hoặc dễ nổ có thể bắt lửa bằng tia lửa hở, bao gồm nhưng không giới hạn 
ở việc bình xịt OC chứa chất nổ đẩy dễ bay hơi, xăng, khí tự nhiên, hoặc propan.
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Súng Cầm Tay
(1)	 Súng cầm tay là vũ khí có đạn gây chết người được sĩ quan cảnh sát mang theo và đáp ứng các thông 

số kỹ thuật về súng cầm tay của cơ quan hoặc đã được lãnh đạo của cơ quan thực thi pháp luật cho 
phép sử dụng như súng chuyên dụng.

(2)	 Sĩ quan cảnh sát chỉ được phép nổ súng vào một người trong các tình huống được phép sử dụng vũ lực 
có nguy cơ gây chết người. Mỗi lần nổ súng phải vì lý do chính đáng.

(3)	 Chĩa và Rút Súng:  
(a)	 Sĩ quan cảnh sát chỉ nên chĩa súng vào một người trong trường hợp được phép sử dụng vũ lực 

có nguy cơ gây chết người.  
(b)	 Sĩ quan cảnh sát chỉ nên rút súng ở tư thế sẵn sàng thấp (nghĩa là rút khỏi bao súng nhưng nằm 

ngoài tầm nhìn của sĩ quan cảnh sát) khi sĩ quan cảnh sát đưa ra những quan sát hợp lý dựa trên 
toàn bộ các tình huống mà tình huống đó có thể phát triển đến mức được phép sử dụng vũ lực 
có nguy cơ gây chết người. 

(c)	 Khi xác định không cần thiết phải sử dụng vũ lực có nguy cơ gây chết người, sĩ quan cảnh sát 
nên hạ thấp, cất vào bao hoặc cố định súng của họ ngay khi an toàn và khả thi. 

(d)	 Chĩa súng vào một người là hành vi sử dụng vũ lực phải được báo cáo và lý do cũng như hoàn 
cảnh của hành vi đó phải được ghi lại theo các thủ tục đặt ra trong chương trình thu thập dữ liệu 
sử dụng vũ lực trên toàn tiểu bang. (RCW 10.118.030). 

(4)	 Nếu có thể, sĩ quan cảnh sát sẽ đưa ra cảnh báo bằng lời nói rằng họ sẽ nổ súng. 
(5)	 Trước khi quyết định sử dụng súng, các sĩ quan cảnh sát nên xem xét tầm bắn, bối cảnh, những người đi 

ngang qua, khả năng bắn trả và các rủi ro khác đối với tính mạng.
(6)	 Những Hạn Chế Khi Sử Dụng: 

(a)	 Các sĩ quan cảnh sát không được sử dụng súng làm vũ khí tác động trừ khi được phép sử dụng 
vũ lực có nguy cơ gây chết người

(b)	 Nổ súng vào hoặc từ Phương Tiện Đang Di Chuyển:
(i)	 Sĩ quan cảnh sát không được bắn vào một phương tiện đang di chuyển trừ khi cần thiết để 

bảo vệ khỏi mối đe dọa sắp xảy ra gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất do người điều kh-
iển phương tiện hoặc hành khách sử dụng vũ khí có nguy cơ gây chết người. Một phương 
tiện không được coi là vũ khí có nguy cơ gây chết người trừ khi người điều khiển đang 
sử dụng phương tiện đó như một vũ khí có nguy cơ gây chết người và sĩ quan cảnh sát 
không có biện pháp hợp lý nào khác ngay lúc đó để tránh khả năng gây hại nghiêm trọng. 
(RCW 10.116.060).

(ii)	 Nếu có thể, sĩ quan cảnh sát phải cố gắng di chuyển ra khỏi đường đi của phương tiện 
đang di chuyển thay vì nổ súng vào người điều khiển. 

(iii)	 Sĩ quan cảnh sát không được bắn vào bất kỳ bộ phận nào của phương tiện nhằm vô hiệu 
hóa phương tiện.

(iv)	 Sĩ quan cảnh sát không được nổ súng từ một phương tiện đang di chuyển, trừ khi một 
người đang đe dọa sĩ quan cảnh sát hoặc người khác ngay lập tức bằng vũ lực có nguy 
cơ gây chết người.

(7)	 Những Hạn Chế Khi Sử Dụng. Sĩ quan cảnh sát không được sử dụng súng trong các trường hợp sau:
(a)	 Khi có khả năng một người vô tội có thể bị thương.
(b)	 Bắn “phát súng cảnh cáo”.
(c)	 Nổ hoặc chĩa súng vào người chỉ gây nguy hiểm cho chính họ và không có khả năng, cơ hội và 

ý định rõ ràng về việc gây tử vong hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng ngay lập tức cho sĩ 
quan cảnh sát hoặc một người khác. 

(d)	 Nổ hoặc chĩa súng vào người chỉ gây nguy hiểm cho tài sản và không có khả năng, cơ hội và 
ý định rõ ràng về việc gây tử vong hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng ngay lập tức cho sĩ 
quan cảnh sát hoặc một người khác. 
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Lựa Chọn Thiết Bị Khống Chế

Do các thiết bị khống chế được thiết kế để cưỡng ép, kiểm soát, hạn chế hoặc khống chế chuyển động của một 
người, nên việc sử dụng các thiết bị này là hành vi vũ lực và tất cả các cân nhắc về việc sử dụng vũ lực được nêu 
chi tiết trong chính sách này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các thiết bị đó.  

Dụng Cụ Chắn Nước Bọt
(1)	 Dụng cụ chắn nước bọt (đôi khi được gọi là “mũ trùm chắn nước bọt”, “mặt nạ chắn nước bọt” hoặc “vớ 

chắn nước bọt”) là thiết bị dệt bằng lưới có thể được đặt trên đầu và mặt của một người với mục đích 
ngăn ngừa hoặc giảm thiểu khả năng lây truyền bệnh truyền nhiễm qua nước bọt, chất nhầy và máu.  

(2)	 Tiêu Chuẩn Sử Dụng:  
(a)	 Sĩ quan cảnh sát có thể sử dụng dụng cụ chắn nước bọt khi khống chế một cách hợp pháp hoặc 

cố gắng khống chế một cá nhân đang khạc nhổ hoặc cắn.  
(b)	 Sĩ quan cảnh sát sử dụng dụng cụ chắn nước bọt phải đảm bảo rằng dụng cụ chắn nước bọt 

được buộc đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm cho phép thông gió đầy đủ để 
người bị khống chế có thể thở bình thường. 

(c)	 Chỉ những sĩ quan cảnh sát đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo được cơ quan chấp thuận về 
việc sử dụng dụng cụ chắn nước bọt mới được phép sử dụng dụng cụ này.

(d)	 Sĩ quan cảnh sát chỉ được sử dụng dụng cụ chắn nước bọt do cơ quan cấp. 
(3)	 Những Hạn Chế Khi Sử Dụng:

(a)	 Những người đã bị xịt bình xịt OC nên được khử nhiễm để không bị khó thở trước khi sử dụng 
dụng cụ chắn nước bọt. 

(b)	 Đối với những cá nhân đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần, việc sử dụng dụng cụ 
chắn nước bọt có thể gây ra mức độ khủng hoảng cao hơn. Sĩ quan cảnh sát nên trấn an bằng 
lời nói và đánh giá linh hoạt tình hình để tháo dụng cụ chắn nước bọt ngay khi thích hợp.  

(4)	 Những Hạn Chế Khi Sử Dụng. Sĩ quan cảnh sát không được sử dụng dụng cụ chắn nước bọt trong các 
tình huống sau vì rủi ro cao hơn:
(a)	 Trường hợp người bị khống chế bị chảy máu nhiều ở khu vực xung quanh miệng hoặc mũi. 
(b)	 Trên một người đang bị nôn mửa. Nếu một người nôn mửa trong khi đeo dụng cụ chắn nước 

bọt, thì nên nhanh chóng tháo bỏ và vứt bỏ dụng cụ chắn nước bọt. 
(c)	 Đối với một người cho biết họ mắc phải tình trạng bệnh lý ảnh hưởng đến hơi thở của họ, hoặc 

người có các triệu chứng khó thở hoặc thở gắng sức. 
(5)	 Trong trường hợp y tế khẩn cấp, phải tháo dụng cụ chắn nước bọt ngay lập tức.  
(6)	 Trước khi sử dụng dụng cụ chắn nước bọt, sĩ quan cảnh sát phải cảnh báo cá nhân đó và cung cấp thời 

gian hợp lý để người đó tuân thủ mệnh lệnh của sĩ quan cảnh sát. Khi phù hợp, sĩ quan cảnh sát phải 
tháo dụng cụ chắn nước bọt ngay khi mối đe dọa khạc nhổ hoặc cắn chấm dứt, hoặc sĩ quan cảnh sát 
đó nhận thấy không còn cần phải sử dụng dụng cụ chắn nước bọt nữa.  

(7)	 Sau khi sử dụng dụng cụ chắn nước bọt và khi đã an toàn, sĩ quan cảnh sát sẽ di chuyển đối tượng vào 
vị trí ngồi hoặc nằm nghiêng phục hồi và sẽ giám sát đối tượng cho đến khi tháo dụng cụ chắn nước 
bọt. Sĩ quan cảnh sát sẽ hỗ trợ khi hộ tống đối tượng do khả năng thị lực bị suy giảm hoặc sai lệch.  

(8)	 Mỗi lần sử dụng dụng cụ chắn nước bọt đều phải được ghi lại.  
(9)	 Phải loại bỏ dụng cụ chắn nước bọt sau mỗi lần sử dụng.
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Dây Trói Chân
(1)	 Dây trói chân là một loại dây đai được thiết kế để khống chế chân của một người nhằm kiểm soát đối 

tượng hung hăng.  
(2)	 Sĩ quan cảnh sát chỉ được sử dụng dây trói chân do cơ quan cấp.
(3)	 Những Hạn Chế Khi Sử Dụng:  Sĩ quan cảnh sát không được nối dây trói chân với còng tay hoặc các loại 

dây trói khác (ví dụ: trói cả tay và chân đối tượng lại với nhau).
(4)	 Sau khi sử dụng dây trói chân, sĩ quan cảnh sát không được đặt đối tượng ở tư thế úp mặt.
(5)	 Sĩ quan cảnh sát sẽ theo dõi những đối tượng đang bị trói chân và có hành động ngay lập tức, nếu cần, 

để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của đối tượng đó.
(6)	 Sĩ quan cảnh sát sẽ ngừng sử dụng dây trói chân khi không còn cần sử dụng biện pháp này nữa.

Huấn Luyện

(1)	 Tất cả các sĩ quan cảnh sát và người giám sát sẽ được huấn luyện phù hợp với chính sách này tối thiểu 
mỗi năm một lần. Chương trình huấn luyện cần: 

(a)	Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành dựa trên tình huống thực tế, 
(b)	Có sự tham gia của các đối tác cộng đồng, khi phù hợp và khả thi,
(c)	Kết hợp năng lực văn hóa để hiểu biết về các cộng đồng bị ảnh hưởng đáng kể và trải nghiệm phân 

biệt chủng tộc đối với cảnh sát và hệ thống tư pháp hình sự có thể ảnh hưởng đến các tương tác với 
cảnh sát. 

(2)	 Chính sách này nên được đưa vào chương trình huấn luyện chiến thuật phòng thủ. 
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