SẼ ĐÓNG TOÀN BỘ CẦU BAY BRIDGE
Từ 8 giờ tối THỨ TƯ 28 THÁNG 8 đến
5 giờ sáng THỨ BA MỒNG 3 THÁNG 9
ĐÓNG TOÀN BỘ CẦU
Toàn bộ cầu Bay Bridge sẽ đóng cả hai chiều.
Giấy phép đặc biệt sẽ được cấp cho cư dân, nhân viên và du khách từ San Francisco để đi đến các đảo
Yerba Buena và Treasure.
Khi cầu mở lại vào ngày 3 tháng 9, giao thông sẽ được chuyển sang Nhịp cầu mới ở hướng Đông.
NHỮNG CÁCH ĐỂ ĐI VÒNG
Cư dân và du khách sẽ có nhiều con đường khác để đi lại quanh Vùng Vịnh trong thời gian đóng cầu Bay
Bridge. Bạn có thể truy cập tin tức cập nhật theo thời gian thực về những đường vòng tại địa chỉ mạng
511.org hoặc gọi 511. Những địa điểm mạng của các cơ quan vận chuyển cũng có thông tin bằng nhiều
thứ tiếng, bao gồm:
BART: bart.gov
AC Transit (Xe buýt): actransit.org
Muni (Xe điện): sfmta.com
Ferries (Phà): goldengateferry.org; sanfranciscobayferry.com
SỬ DỤNG ĐƯỜNG VÒNG BẰNG NHỮNG CÂY CẦU KHÁC
Người lái xe phải dự trù sẽ mất thêm thời gian đi lại và khi phải sử dụng những cây cầu khác. Để được
biết về tình trạng giao thông theo thời gian thực và những lựa chọn khác về vận chuyển, xin hãy vào địa
chỉ 511.org hoặc gọi 511.
ĐỂ ĐƯỢC CẬP NHẬT VỀ TIN TỨC
Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về dự án xây dựng và lịch sử của cầu Bay Bridge tại địa chỉ mạng
BayBridgeInfo.org
Ngoài ra, bạn cũng có thể liên lạc với:
Văn phòng Thông tin Đại chúng của cầu Bay Bridge (Bay Bridge Public Information Office)
311 Burma Road
Oakland, CA 94607
(510) 286-7167
Văn phòng Thông tin Đại chúng của cầu Bay Bridge và Đảo Treasure (Bay Bridge/Treasure Island
Public Information Office)
410 Avenue of the Palms
Tòa nhà 1, Phòng 169
San Francisco, CA 94130
(415) 288-8802

