THÔNG TIN VỀ AN TOÀN KHI ĐI
XE CÔNG CỘNG
Đeo khẩu trang
Để bảo vệ bản thân quý vị và những người khác, hãy đeo khẩu trang khi đi xe buýt và xe lửa
và khi đang chờ tại trạm xe buýt hoặc trạm xe lửa.
Trẻ em dưới hai tuổi hoặc người khuyết tật gặp khó khăn khi đeo khẩu trang vẫn có thể đi xe.
Thanh toán và kiểm tra giá vé không tiếp xúc
Có thể thanh toán vé xe lửa và xe buýt không tiếp xúc bằng cách tải xuống ứng dụng Transit
GO Ticket hoặc sử dụng ORCA.
Nhân viên soát giá vé sẽ không chạm vào thẻ ORCA hoặc vé giấy – giữ thẻ ORCA hoặc vé
của quý vị nếu được yêu cầu xuất trình chứng minh quý vị đã thanh toán.
Duy trì giãn cách xã hội
Vui lòng ngồi cách xa nhau trên xe buýt và xe lửa và giữ khoảng cách tối đa giữa quý vị và
những hành khách khác. Luôn duy trì khoảng cách ít nhất sáu feet (hai mét) khi có thể.
Giữ an toàn cho quý vị
Sức khỏe và sự an toàn của quý vị là ưu tiên của chúng tôi. Dưới đây là một số việc mà chúng
tôi thực hiện:
 Tài xế và nhân viên an ninh đeo khẩu trang.
 Sound Transit làm sạch mỗi toa xe Link và Sounder hàng ngày và không phục vụ hành
khách ở bất kỳ toa xe nào chưa được vệ sinh.
Khả năng tiếp cận
Nếu cần, những hành khách là người khuyết tật có thể lên xe buýt bằng cửa trước. Những
người bị khuyết tật gặp khó khăn khi đeo hoặc tháo khẩu trang có thể lên xe mà không cần
đeo khẩu trang.
Trả ít tiền hơn cho chuyến đi của quý vị
Chúng tôi giảm giá vé cho thanh niên, người cao tuổi và người có thu nhập thấp.
Với thẻ ORCA LIFT, hành khách là người trưởng thành có thu nhập đủ điều kiện có thể tiết
kiệm tiền đi xe buýt ST Express, xe lửa đường sắt nhẹ Sounder và Link. Để biết quý vị có đủ
điều kiện hay không, hãy gọi cho Sở Y Tế Công Cộng theo số 800‐756‐5437.

Giá Vé Ưu Đãi
Trong tháng 6 năm 2020, giá vé đi xe lửa Link sẽ là $1 và giá vé đi xe lửa Sounder sẽ là $2.
Cách tốt nhất để nhận Giá Vé Ưu Đãi là tải xuống ứng dụng Transit Go Ticket để mua vé. Giá
vé giảm giá này được cung cấp qua ứng dụng và tại các máy bán vé của trạm xe lửa Link và
Sounder, và không bao gồm giá vé chuyển sang xe buýt hoặc xe lửa khác. Hành khách sử
dụng thẻ ORCA sẽ được tính giá vé hạng thông thường và sẽ nhận được tín điểm (credit) khi
chuyển sang xe khác.
Dịch vụ vận chuyển đáp ứng nhu cầu
Chúng tôi sẽ thay đổi lịch trình xe buýt và xe lửa để đáp ứng nhu cầu của hành khách và duy
trì sự an toàn nhất có thể. Truy cập trang web của chúng tôi để biết thông tin cập nhật nhất về
lịch trình xe buýt và xe lửa.

