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%80 من االصطدامات/الحوادث يف شارع جونز تضمنت هذه 

العوامل:

Rear Ends Failure to Yield

 TLStreets@sfmta.com :ميكنكم التواصل مع فريق املرشوع عرب الربيد االلكرتوين            

أو الهاتف  415.646.2227

كام ميكنكم زيارة الصفحة االلكرتونية الخاصة باملرشوع للحصول عىل مزيد من املعلومات

والتسجيل لالطالع أوالً بأول عىل كل جديد

SFMTA.com/JonesQuickBuild

Lane Changing

آب/ أغسطس 2020

ترشين األول/ أكتوبر 2021

تنظيم الطريق واملسارب عىل شارع جونز تنظيم الطريق واملسارب عىل شارع جونز

تنظيم الطريق واملسارب عىل شارع جونز

شهد شارع “جونز” تغيريات عدة عىل مدار األشهر الثامنية عرش املاضية، من شارع 

“أوفاريل” حتى جادة “غولدن غايت”، وذلك ضمن االستجابة لجائحة كورونا 

 )SFMTA( وقد استحدثت الوكالة البلدية للنقل يف سان فرانسيسكو .)كوفيد19(

ممرات إضافية مخصصة للمشاة يف آب/أغسطس 2020 للسامح لألفراد مبامرسة 

التباعد االجتامعي عند تنقالتهم الرضورية للخدمات واألعامل. وأدى هذا التغيري 

إىل تحويل مرسب خاص بالسيارات ومرسب خاص باصطفاف السيارات إىل ممرين 

إضافيني للمشاة.

وابتداء من أول ترشين األول/أكتوبر 2021 )10/1/2021(، ينتهي العمل مبمرات 

التباعد االجتامعي يف شارع جونز، بالرشاكة مع مركز عمليات الشوارع الصحية يف 

املدينة )HSOC(، استجابة ملطالب تتعلق بجودة حياة املقيمني، مع اإلبقاء عىل 

نظام الشارع بصيغته الحالية ذات املسارب املخفضة )مرسبني بدالً من ثالثة مسارب 

للسيارات(.

)JONES STREET( مرشوع التطوير الرسيع يف شارع جونز

أحدث التطورات – خريف 2021

إن شارع جونز هو ضمن شوارع شبكة الشوارع األكرث تسببا باالصابات   •

يف املدينة، وهي مجموعة تشكل %13 من شوارع املدينة وتتسبب بحوايل 75% 

من الحوادث الخطرية والقاتلة.

خالل السنوات الخمس األخرية، حصل 62 حادث عىل شارع جونز )من   •

شارع أوفاريل إىل جادة غولدين غايت(، تسببت يف أربعة إصابات 

خطرية ووفاة واحدة.

عدم احرتام أحقية املرور     تصادم خلفي       تغيري املرسب

إن مرشوع التطوير الرسيع لشارع جونز يسعى لترسيع جهود االستجابة 

لجائحة كوفيد 19، واقرتاح تحسينات قابلة للتعديل وااللغاء، بهدف تحسني 

السالمة املرورية، مع إعطاء األولوية لسالمة مستخدمي الطريق من الفئات 

األكرث عرضة وهشاشة يف املجتمع املحيل. 

سنحرص عىل التواصل املستمر مع املجتمع املحيل خالل أشهر الخريف 2021 ثم االستامع العام والتنفيذ يف مطلع 2022.

للتواصل معنا

ما قبل جائحة كورونا : كوفيد 19


