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Ano ang Slow Streets?  
Ang Slow Streets ay mga kalsada kung saan makakapunta ang lahat, kabilang ang mga taong naglalakad, nagbibisikleta, nagsu-
scooter, gumagamit ng wheelchair at nagmamaneho ng sasakyan—at ang lahat ng dumadaan sa kalsada nang mabagal at ligtas. 
Makikilala ang mga ito sa pamamagitan ng kitang-kitang purple na mga karatula at marka sa daan ng Slow Streets, kasama ang mga 
tampok na tulad ng mga street hump. Kailangang magdulot ang Slow Streets ng pakiramdam na ligtas, kumportable, at tumatanggap 
sa lahat. Sa pagbabago ng programang Slow Streets, patuloy na susuriin ng SFMTA ang Slow Streets at hihingi ng opinyon sa kung 
paano mas mapapahusay ang mga ito. Inaasahan namin ang inyong pakikibahagi! Mga Tanong? Email SlowStreets@SFMTA.com. 

 
Paano dapat gamitin ang Slow Streets?  
Tinatanggap ang lahat sa Slow Streets. Kayo man ay 
naglalakad, nagsi-skateboard, nagbibisikleta, o nagmamaneho 
ng sasakyan, mangyaring mag-ingat at maging mabait sa mga 
kapwa ninyo na gumagamit ng Slow Street!    

• Kumilos nang may bilis na ligtas at may 
konsiderasyon   

• Maglaan ng espasyo para sa iba – kailangang 
maglaan ng espasyo ang mga naglalakad para 
makadaan ang mga sasakyan, at ang mga bisikleta at 
sasakyan ay kailangan ding maglaan ng sapat na 
espasyo kapag dumadaan  

• Maging mabait at mapagtanggap sa iba sa kalsada   
Para sa mga naglalakad:  

• MAGLAAN ng espasyo para sa iba habang 
naglalakad sa slow street—sila man ay nagbibisikleta, 
nagmamaneho ng sasakyan, o nagsi-skateboard—para 
ligtas na makadaan.   

• HAYAANG dumaan ang mga sasakyan. Habang 
magkasamang ginagamit ng lahat ang Slow Streets, 
kailangang maglaan ng espasyo ang mga naglalakad 
para sa mga sasakyan alinsunod sa batas ng 
California; may karapatan sa daan ang mga sasakyan 
sa mga kalsada.  

• HUWAG makipag-alitan sa ibang mga gumagamit ng 
Slow Streets o iparamdam sa mga tao na hindi sila 
tinatanggap sa kalsada.  

Para sa mga nagbibisikleta o gumagamit ng personal na 
aparato para makagalaw:  

• MAGPARAYA sa mga pedestriyan, bata, at mga 
taong may kapansanan.  

• KUMILOS nang may bilis na ligtas at may 
konsiderasyon    

• SUNDIN ang mga lokal na nakapaskil na karatula, 
tulad ng mga STOP sign.  

• HUWAG makipag-alitan sa ibang mga gumagamit ng 
Slow Streets o iparamdam sa mga tao na hindi sila 
tinatanggap sa kalsada.  

Para sa mga nagmamaneho:   
• MAGMANEHO nang mabagal o maingat.     
• MAGLAAN ng sapat na espasyo kapag dinadaanan 

ang mga tao sa kalsada.   
• KILALANIN at tingnan sa mata ang ibang mga 

gumagamit ng Slow Street para maipakitang nakikita 
ninyo sila.  

• PANATILIHIN ang pagmamaneho sa Slow Streets na 
nakalaan para sa mga lokal na biyahe.  

• SUNDIN ang lahat ng batas at palatandaang 
pantrapiko, tulad ng limitasyon sa bilis at mga STOP 
sign. 

• HUWAG makipag-alitan sa ibang mga gumagamit ng 
Slow Streets o iparamdam sa mga tao na hindi sila 
tinatanggap sa kalsada. 

 

Paano pa masisiyahan ang mga tao sa kanilang Slow Street?  
Ang SFMTA ay bumubuo ng mga komplementaryong programa, mula sa mga block party hanggang sa mga mural sa kalsada, upang 
matulungan ang mga komunidad na ipagdiwang ang kanilang Slow Street. Samantala, narito ang mga pangkalahatang patnubay na 
susundin kapag ginagamit o dinidekorasyunan ang Slow Street:  

• Kailangang ilayo sa mga dinadaanang lane ang sining o mga dekorasyon.   
• Ang mga aktibidad sa Slow Streets ay kailangang mapanatili ang paggamit ng kalsada bilang isang 

aktibong daanan para sa lahat ng gumagamit ng Slow Streets. Ang ibig sabihin nito:  
o Hindi dapat ilagay sa daanan ang upuan o mga bagay mahirap ilipat  
o Hinding-hindi dapat maglagay ng karagdagang pangharang sa mga interseksyon  

• Para sa mga plinanong event na pangkomunidad para sa ganap na paggamit ng kalsada at/o nagnanais 
na magsama ng malakas na tugtog, kailangang kumuha ang mga residente ng permit sa pamamagitan 
ng Mga Espesyal na Event ng SFMTA   

• Mangyaring isaalang-alang ang mga lebel ng ingay at ang pagsasapanahon ng mga plinanong event na 
pangkomunidad  
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