
CÁC DỰ ÁN QUICK-BUILD TẠI PHỐ JONES/ 
100 BLOCK CỦA GOLDEN GATE 

SFMTA.com/JonesQuickBuild 

SFMTA cam kết làm việc với cộng đồng Tenderloin để 
xác định các bước tiếp theo cho các nỗ lực đảm bảo an 
toàn giao thông trong giai đoạn COVID-19 hiện tại ở 
Tenderloin, bắt đầu với phố Jones và dãy phố 100 block 
của đại lộ Golden Gate. Cả hai con phố đều nằm trong 
Mạng lưới Đường phố có số vụ Tai nạn Cao của Thành 
phố, là 13% con phố của thành phố chiếm 75% các vụ 
va chạm nghiêm trọng và gây tử vong. 

Các dự án này sẽ thiết lập các cải tiến an toàn giao 
thông nhanh chóng và có thể đảo chiều, ưu tiên an toàn 
cho những người đi đường dễ bị tổn thương nhất thông 
qua việc thu nhỏ làn đường, tạo điều kiện an toàn cho 
người đi bộ và xe đạp, cũng như những thay đổi về dừng 
đỗ xe/bốc dỡ hàng hóa. 

46% CÁC VỤ VA CHẠM TRÊN CẢ HAI CON 
PHỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC YẾU TỐ NÀY: Đối phó COVID-19 của SFMTA 

Để đối phó với đại dịch COVID-19, SFMTA đã thiết lập các cải tiến 
trên khắp Tenderloin để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ thiết 
yếu và giãn cách xã hội. Các dự án xây nhanh Tenderloin Quick-
Builds sẽ dựa trên công việc này và mang lại những cải tiến an toàn 
giao thông bổ sung cho cộng đồng trong những tháng tới. Vi phạm tín 

hiệu đèn đỏ 
Va chạm từ 

phía sau 
Không nhường 

đường 

PHỐ JONES 100 BLOCK CỦA ĐẠI LỘ GOLDEN GATE 

• Quy mô dự án: Phố Jones từ Phố O’Farrell đến 
Đại lộ Golden Gate. 

•  Kể từ tháng 4/2020, dãy phố 100 block đã chặn 
không cho giao thông qua lại trong khoảng thời gian 
từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều để tạo điều kiện cho 
các dịch vụ thực phẩm, y tế, xã hội. • Trong 5 năm qua, đã có 62 vụ va chạm trên phố 

Jones từ đoạn Phố O'Farrell đến Đại lộ Golden 
Gate, dẫn đến 4 người bị thương nặng và 1 người 
tử vong. 

•  Trong 5 năm qua, 63% các vụ va chạm có liên 
quan đến người đi bộ trên dãy phố 100 Block của 
Golden Gate, trong đó có 2 trường hợp tử vong. 

Cuối năm 2021 Mùa hè 2021 Mùa thu 2021 Đầu năm 2022 

Thông báo cho cộng 
đồng về các Dự án 
Quick-Build  

Các cuộc họp và sự 
kiện cộng đồng (ảo và 
trực tiếp) 

Lựa chọn thiết kế chi tiết 
và phương án thay thế 
ưu tiên 

Điều trần công khai, Ban 
MTA, tiếp theo là thực hiện 

Xem xét tính khả thi, nhóm dự án sẽ kết hợp tiếp cận cộng đồng và công việc thiết kế cho cả Phố Jones và Đại lộ 
Golden Gate. Điều này sẽ cho phép phối hợp các cuộc thảo luận xung quanh các vấn đề an toàn giao thông, lưu 

thông và nhu cầu dừng đỗ xe/bốc dỡ hàng hóa. 
 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhóm dự án tại TLStreets@sfmta.com | 415.646.2227 
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