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Ang Hyde Street corridor mula Geary hanggang Market Street ay Ang Hyde Street corridor mula Geary hanggang Market Street ay 
bahagi ng Vision Zero High Injury Network ng San Francisco, kung bahagi ng Vision Zero High Injury Network ng San Francisco, kung 
saan 75% ng trapiko sa Lungsod na pinsala at mga namamatay ay saan 75% ng trapiko sa Lungsod na pinsala at mga namamatay ay 
nangyayari sa 18% ng mga kalye ng San Francisco. Ang proyekto ng nangyayari sa 18% ng mga kalye ng San Francisco. Ang proyekto ng 
Hyde Street Quick-Build ay naglalayong mapabuti ang kadaliang Hyde Street Quick-Build ay naglalayong mapabuti ang kadaliang 
kumilos at kaligtasan ng trapiko sa kahabaan ng koridor. Ang kumilos at kaligtasan ng trapiko sa kahabaan ng koridor. Ang 
pakikipag-ugnayan sa komunidad ay gaganap ng isang mahalagang pakikipag-ugnayan sa komunidad ay gaganap ng isang mahalagang 
papel sa pagityak na ang mga panukala ay tumutugon nang naaangkop papel sa pagityak na ang mga panukala ay tumutugon nang naaangkop 
sa mga pangangailangan ng kapitbahayan. sa mga pangangailangan ng kapitbahayan. 

Kasalukuyang Kondisyon: 
Sa nakalipas na limang taon, mayroongSa nakalipas na limang taon, mayroong 119 na  119 na 
banggaan banggaan sa kahabaan ng proyektong corridor, na sa kahabaan ng proyektong corridor, na 
nagresulta sanagresulta sa 8 malubahang pinsala at 1 nasawi.  8 malubahang pinsala at 1 nasawi. 

Karamihan (halos 54%) ng mga banggaan ay 
kasangkot sa mga naglalakadkasangkot sa mga naglalakad (64 sa 119)

91% ng mga banggaan 91% ng mga banggaan ay naganap sa mga in-ay naganap sa mga in-
terseksyon (108 sa 119)terseksyon (108 sa 119)

Ang pinakakaraniwang dahilan ng mga banggaan 
ay ang pagkabigo ng drayber na magbigay daan sa drayber na magbigay daan sa 
right-of-wayright-of-way (35% - 40 sa 119)

PalatakdaanPalatakdaan
Taglagas/Taglamig 2023 Unang Bahagi ng 2023 Tag-araw 2023 

Maghanap ng higit pang impormasyon o manatiling nakasubaybay! Maghanap ng higit pang impormasyon o manatiling nakasubaybay! 
Para sa karagdagang impormasyon ng proyekto, mangyaring bisitahin ang webpage ng proyekto sa Para sa karagdagang impormasyon ng proyekto, mangyaring bisitahin ang webpage ng proyekto sa 
SFMTA.com/HydeQuickBuildSFMTA.com/HydeQuickBuild o mag-sign up para sa mga balita at update ng mga proyekto sa pamamagitan ng  o mag-sign up para sa mga balita at update ng mga proyekto sa pamamagitan ng 
seksyong “ Mga kamakailang Update” sa website. Magpadala ng mga tanong at komento sa pangkat ng proyekto seksyong “ Mga kamakailang Update” sa website. Magpadala ng mga tanong at komento sa pangkat ng proyekto 
HydeQB@sfmta.comHydeQB@sfmta.com..

!!

Pakikipag-ugnayan sa Komunidad Magpiprisinta ng mga opsyon ng disenyo 
sa komunidad at pipili ng mga mas gustong       

alternatibo 

Lehislasyon ng proyekto na susundan 
ng pagpapatupad 



Ano ang Mabilisang-Pagbuo?Ano ang Mabilisang-Pagbuo?

Ang MabilisangPagbuo na mga proyekto ng mabilisang pagbuo ay nababago at naibabalik Ang MabilisangPagbuo na mga proyekto ng mabilisang pagbuo ay nababago at naibabalik 
na mga interbensyon sa kaligtasan ng trapiko na maaaring mai-install ng medyo mabilis. na mga interbensyon sa kaligtasan ng trapiko na maaaring mai-install ng medyo mabilis. 
Hindi tulad ng mga malalaking kapital na proyekto na maaaring tumagal ng isang taon   Hindi tulad ng mga malalaking kapital na proyekto na maaaring tumagal ng isang taon   
upang maplano, mag-bid at mabuo, mabilisang-pagbuo ay mabubuo sa loob ng mga buwan upang maplano, mag-bid at mabuo, mabilisang-pagbuo ay mabubuo sa loob ng mga buwan 
at nilayon na tasahin at suriin sa loob ng 24 na buwan ng pagbubuo.at nilayon na tasahin at suriin sa loob ng 24 na buwan ng pagbubuo.

Kasama sa mga Halimbawa:Kasama sa mga Halimbawa:

Road Diet sa Taylor StreetRoad Diet sa Taylor Street

Paradahan at Pagsasakay Paradahan at Pagsasakay 
na mga  Pagsasaayosna mga  Pagsasaayos

Mga Delineator ng Mga Delineator ng 
TrapikoTrapiko

Pinahusay na Tawiran ng mga dumara-ang tao sa Leavenworth StreetPinahusay na Tawiran ng mga dumara-ang tao sa Leavenworth Street

Timing ng Signal ng TrapikoTiming ng Signal ng Trapiko

Transit Boarding Island sa 8th StreetTransit Boarding Island sa 8th Street

Pintura ng DaanPintura ng Daan

Bagong Class IV Bagong Class IV 
na protektado ng na protektado ng 

daanan ng biseklita daanan ng biseklita 
sa Golden Gate Avesa Golden Gate Ave
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