
Khu Chuyên Chở của Alameda-Contra Costa (AC Transit) cam kết bảo vệ sức khỏe, an toàn, và phúc lợi của hành khách và 
nhân viên của chúng tôi. Do đó, vì Đại Dịch COVID-19, chúng tôi đang hoạt động với mức giới hạn hành khách thấp hơn để 
tuân theo hướng dẫn về khoảng cách xã hội và tránh tình trạng quá đông hành khách. Nếu xe buýt sắp hết sức chứa, người 
lái xe của chúng tôi có thể bỏ qua các trạm ngừng và bật lên biển báo "Drop-Off Only" (“Không Đón Khách”) ở đầu xe.

Bắt buộc phải đeo khăn che mặt.
Tất cả các hành khách, bao gồm cả học 
sinh, bắt buộc phải đeo khăn che mặt 
khi đang ở trên xe buýt của AC Transit.

Chúng tôi trông mong sẽ trở lại hoạt động bình thường ngay khi có thể làm như vậy một cách an toàn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH LƯU Ý

Bắt buộc phải giữ Khoảng Cách
Xã Hội & đeo Khẩu Trang
trên Xe Buýt của AC Transit
XIN VUI LÒNG HOẠCH ĐỊNH NHƯ VẬY

Hãy tìm hiểu thêm về những nỗ lực của chúng tôi tại 
actransit.org hoặc gọi số 510-891-4777

Thực Hành Khoảng Cách Xã Hội.
Phụ huynh và học sinh xin vui lòng lưu ý rằng các mức giới hạn hành 
khách sau đây sẽ được áp dụng trong khi các hướng dẫn về khoảng 
cách xã hội từ các viên chức Y Tế vẫn có hiệu lực:

Dịch vụ bổ sung trường học bị đình chỉ tạm thời 
và sẽ được khôi phục khi việc giảng dạy trong 
lớp bắt đầu lại.

Xe buýt chuyển tiếp 30 feet

Xe buýt tiêu chuẩn 40 feet

Xe buýt có khớp nối 60 feet

Xe buýt hai tầng 44 feet

6 hành khách

10 hành khách

16 hành khách

24 hành khách
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