
.نکات کلیدی: مواردی که در مورد ویروس کرونا19- باید رعایت شوند

آنچه باید انجام دهیم:
 ترنس لینک)سیستم حمل و نقل( از مرجع رسمی بهداشت که در زمینه ویروس کرونا 19- مسول می باشد، پیروی می کند. الزم به

 ذکر است که در این زمینه نیاز به همکاری و مساعدت یکایک افراد جهت سالمت و امنیت  سیستم حمل و نقل برای تک تک افراد

.و وابستگانشان می باشد. به همین منظور به داشنت فاصله گذاری اجتامعی تاکید شده است

 سیستم حمل و نقل موقتا هزینه کرایه اتوبوس را به 

. آینده موکول کرده است

 یک پیام برای کلیه مشرتکین در مورد ویروس کویت 19 توسط کوین

:دسموند

.مرتب دستهای خود را با آب و صابون بشویید 

.در دستامل یا آستین خود رسفه کنید 

 سیستم حمل و نقل برای هزاران نفر به عنوان رسویس رضوری  جهت حمل و نقل می باشد، از جمله  برای کلیه کسانی که در

 بخش بهداشت یا رسویس های خدمات رسانی مهم در خط اول خدمت رسانی به شهروندان علیه این ویروس می باشند. به همین

.منظور تقاضا می شود جهت حفظ سالمت خود و آنها موارد بهداشتی زیر را رعایت فرمایید

 همگی می توانیم  با همکاری هم بر این بحران بهداشتی بی سابقه فايق امده، به جلو پیش رفته، و ما نیز همچنان به رسویس دهی

.¬¬شهروندان عزیز ادامه دهیم

 چشمها، بینی و دهان خود را با دستهای نشسته 

.ملس نکنید

.در صورت بیامر بودن حتام در خانه مبانید 

 سیستم حمل و نقل، رسویس حمل و نقل  هندی  

 دارت معلولین )کمک کردن راننده جهت سوار کردن

 فرد معلول با صندلی چرخ دار(  را به آینده موکول

.کرده است

 ایستگاهها و لوپهای اتوبوس حداقل در روز یک بار  

.متییز می شوند

 همه اتوبوس ها، قطار ها، اتوبوسهای دریایی،   

 اتوبوسهای مخصوص معلولین به طور مرتب

.ضدعفونی می شوند

اخبار جدید 20 آپریل: بیکار شدن کارمندان حمل و نقل
 با روبرو شدن رشایط سخت جدید توسط کارکنان و دست اندرکاران سیستم حمل و نقل، ترنس لینک تصمیم به 

.قطع قرارداد کاری 1492 نفر از پرسنل حمل و نقل، و کاهش %10 درآمد برای مدیران عالی رتبه گرفته است

 انتظار ما بر این می باشد که با بازگشت به رشایط عادی، پرسنل مجدد فرا خوانده شوند در حال حارض این برنامه 

.برای سال جدید تحصیلی در سپتامرب در نظر گرفته شده است

•

•
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 به منظور داشنت فاصله گذاری اجتامعی، تعداد محدود تری افراد می توانند

.همزمان در یک اتوبوس باشند
 سیستم حمل و نقل شهری ونکوور برای رعایت فاصله گذاری اجتامعی، سوار شدن افراد در  اتوبوس  را به طور 

.همزمان محدود کرده است

.از سوار شدگان درخواست می شود تا فقط از در عقب استفاده منوده مگر نیازمند کمک جهت سوار شدن باشند 

.از مسافرین درخواست می شود که از صندلی های عالمت گذاری شده استفاده منوده و از ایستادن خودداری منایید 

.درصورت پرشدن صندلهای مشخص از سوار کردن افراد جدید خوداری شده تا اینکه صندلی خالی گردد

اتوبوسهای دریایی در هر بار 150 فقط  مسافر سوار می کنند 

.کاهش هایی که در سیستم حمل و نقل صورت گرفته است
 یستم حمل و نقل کاهش قابل توجهی در رسویسهای خود داده اند که شامل: اتوبوسهای دریایی، اتوبوسها، ترن هوایی،

. رسویس رسیع السیر وست کوست)ساحل غربی(، می باشد

)اتوبوس دریایی جهت حمل و نقل هر 30 دقیقه یک بار مسافر سوار می کنند.)حتی در روزهای شنبه و یک شنبه 

 .برنامه آخرین اتوبوس دریایی ساعت 7:30 شب از اسکله الندزل و 7:45 از ایستگاه واتر فرانت می باشد 

.اتوبوس ها به دلیل کاهش تعداد سوار شدگان کاهش خواهند یافت 

.از جمعه 24 آپریل، برنامه 18 مسیر اتوبوس معلق و به آینده موکول می شود 

.می باشند R3 مسیرهای تعلیقی شامل: 15 ، 32، 50، 68، 105، 131، 132، 143، 222، 480، 414 و 

                    برای بیشرت مسیر ها گزینه های دیگر وجود دارند 

                                          N8, N15, N17, N22, N24, N35 :مسیر های تعلیقی شبانه شامل 

 در اوایل ماه می به احتامل زیاد 47 مسیر دیگر به تعلیق خواهد افتاد و همچنین تناوب در بسیاری از مسیر ها نیز 

.کاهش می یابد

.ترنس لینک مسیر های مربوط به بیامرستانها و مراکز بهداشتی را در اولویت قرار می دهد 

 دو مسیر )اکسپو و میلینیوم ( نیز شامل یک کاهش چشمگیر در تناوب رسویسهای خود ، به همراه کاهش زمان. 

.ایست در مبدأ و مقصد می باشند

 از ابتدای چهارشنبه 22 آپریل، قطارهای رسیع السیر وست کوست 1و 3و 5 طبق برنامه گذشته البته با میزان ماشین 

.کمرت ادامه خواهد داشت

).قطارهای 2و 4 همچنان معلق خواهند ماند 

.کامپوس )کارت حمل و نقل( و مرکز خدمت رسانی به رشح زیر بسته شده اند

 به دلیل کم کردن فاصله گذاری اجتامعی، مراکز خدمات رسانی کامپوس )کارت حمل و نقل( در مناطق: استادیوم، چینا

.تون، وست کوست و واتر فرانت تا اطالع ثانویه بسته شده اند
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