
KALYENG JONES /100 BLOCK NG GOLDEN GATE 
QUICK-BUILD NA PROYEKTO

SFMTA.com/JonesQuickBuild 

Ang SFMTA ay nakatuon sa pagtatrabaho sa komunidad ng 
Tenderloin upang matukoy ang mga susunod na hakbang para 
sa kasalukuyang pagsisikap sa kaligtasan sa transportasyon 
ng COVID-19 sa Tenderloin, na nagsisimula saKalye ng Jones 
at sa 100 bloke ng Golden Gate. Ang parehong mga kalye 
ay nasa High Injury Network ng Lungsod, ang 13% ng mga 
lansangan sa lungsod na nagkakaroon ng 75% ng matinding at 
nakamamatay na banggaan. 

Ang mga proyektong ito ay mai-install nang mabilis at 
nababaligtad ang mga pagpapabuti sa kaligtasan ng trapiko 
na inuuna ang kaligtasan para sa mga pinaka-mahina laban sa 
mga gumagamit ng daanan sa pamamagitan ng pagbawas ng 
daanan, ligtas na pedestrian at bisikleta na mga pasilidad, at 
mga pagbabago sa paradahan / pagkarga

TIMELINE
Tag-Araw 2021 Tag-Lagas 2021 Huli 2021 Maaga 2022

Ipabatid ang pa-
mayanan
tungkol sa Proyektong 
Quick-Build

Mga pagpupulong sa 
pamayanan at mga 
kaganapan (virtual and 
in-person)

Piliin ang ginustong
kahalili at 
detalyadong disenyo

Pagdinig sa Publiko, Lupon 
ng MTA, sinundan ng 
pagpapatupad

46% NG BANGGAANSA DALAWANG MGA
KORIDORNA SANGKOT SA GANITONG SALIK:

Mga Paglabag sa Red 
Signal

Bandang Likod Kabiguang Magbungal

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnay sa koponan ng proyekto sa TL-
Streets@sfmta.com | 415.646.2227

KALYE NG JONES 

• Saklaw ng proyekto: Kalye ng Jones mula sa 
OKalye ‘Farrell papuntang Golden Gate Avenue.

• Sa huling limang taon, mayroong 62 banggaan 
sa Kalye ngJones saKalyeng O’Farrell hanggang 
Golden Gate Avenue, na nagreresulta sa 4 
matinding pinsala at 1 nasawi.

Isinasaalang-alang ang kalapitan, ang koponan ng proyekto ay pagsamahin ang pag-abot at disenyo ng trabaho para sa 
parehong Kalye sa Jones at Golden Gate.Papayagan nito ang para sa mga pinagsamang talakayan tungkol sa mga isyu sa 

kaligtasan ng trapiko, sirkulasyon, at mga pangangailangan sa paradahan / pagkarga

Ang Tugon ng SFMTA sa COVID-19
Bilang tugon sa pandemikong COVID-19, ang SFMTA ay 
nag-install ng mga pagpapabuti sa buong Tenderloin upang 
mapadali ang mahahalagang serbisyo at paglayo ng pisikal. 
Ang Tenderloin Quick-Builds ay magtatayo sa gawaing ito 
at magdadala ng karagdagang makakabuti sa kaligtasan ng 
trapiko sa komunidad sa mga darating na buwan.

100 BLOCK NG GOLDEN GATE

• Mula noong Abril 2020, ang 100 block ay 
sarado sa pamamagitan ng trapiko sa pagitan 
ng mga oras ng 6am at 3pm upang mapadali 
ang mga serbisyo sa pagkain, kalusugan, at 
panlipunan

• Sa huling limang taon, 63% ng mga banggaan 
kasangkot ang isang naglalakad sa 100 Block ng 
Golden Gate, kabilang ang 2 nasawi.


