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Hành lang phố Hyde từ phố Geary đến phố Market là một phần Hành lang phố Hyde từ phố Geary đến phố Market là một phần 
của Mạng Lưới Tần Suất Thương Tích Cao (High Injury Net-của Mạng Lưới Tần Suất Thương Tích Cao (High Injury Net-
work) của San Francisco, nơi 75% các vụ thương tích và tử vong work) của San Francisco, nơi 75% các vụ thương tích và tử vong 
giao thông của Thành phố xảy ra trên 13% các đường phố ở San giao thông của Thành phố xảy ra trên 13% các đường phố ở San 
Francisco. Mục đích của Dự Án Xây Dựng Nhanh Phố Hyde Francisco. Mục đích của Dự Án Xây Dựng Nhanh Phố Hyde 
nhằm cải tiến khả năng di chuyển và an toàn giao thông dọc nhằm cải tiến khả năng di chuyển và an toàn giao thông dọc 
hành lang này. Sự tiếp cận và tham gia của cộng đồng sẽ đóng hành lang này. Sự tiếp cận và tham gia của cộng đồng sẽ đóng 
một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các đề xuất của một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các đề xuất của 
dự án sẽ đáp ứng được các nhu cầu của khu phố.dự án sẽ đáp ứng được các nhu cầu của khu phố.

DDiều Kiện Hiện Tại:
Trong 5 năm qua, đã có 119 vụ va chạm dọc hành Trong 5 năm qua, đã có 119 vụ va chạm dọc hành 
lang này, làm 8 người bị thương nặng và 1 người lang này, làm 8 người bị thương nặng và 1 người 
tử vong. tử vong. 

Đa số (gần 54%) các vụ va chạm liên quan đến Đa số (gần 54%) các vụ va chạm liên quan đến 
người đi bộ (64 trên 119).người đi bộ (64 trên 119).

91% các vụ va chạm xảy ra tại các giao lộ (108 trên 91% các vụ va chạm xảy ra tại các giao lộ (108 trên 
119)119)

Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến va chạm là Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến va chạm là 
do người lái xe không nhường đường (35% - 40 do người lái xe không nhường đường (35% - 40 
trên 119)trên 119)

Lịch thực hiệnLịch thực hiện
Thu/Đông 2023 Đầu năm 2023 Mùa hè năm 2023 

Biết thêm thông tin và nhận thông tin cập nhật!Biết thêm thông tin và nhận thông tin cập nhật!
Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng truy cập trang web của dự án tạiĐể biết thêm thông tin về dự án, vui lòng truy cập trang web của dự án tại  SFMTA.com/HydeQuickBuild SFMTA.com/HydeQuickBuild 
hoặc đăng ký để nhận các tin tức và cập nhật về dự án qua mục “Cập nhật mới nhất / Recent Updates” hoặc đăng ký để nhận các tin tức và cập nhật về dự án qua mục “Cập nhật mới nhất / Recent Updates” 
của trang web nêu trên. Bạn có thể gửi các câu hỏi và nhận xét đến nhóm dự án tại của trang web nêu trên. Bạn có thể gửi các câu hỏi và nhận xét đến nhóm dự án tại HydeQB@sfmta.comHydeQB@sfmta.com..

!!

Hoạt động Tiếp cận Cộng đồng Trình bày các phương án thiết kế cho 
cộng đồng & lựa chọn các phương án 

được ưu tiên 

Xây dựng quy định của dự án, sau 
đó là triển khai 



Xây Dựng Nhanh là gì?Xây Dựng Nhanh là gì?

Dự án xây dựng nhanh là biện pháp can thiệp vì an toàn giao thông, có thể điều Dự án xây dựng nhanh là biện pháp can thiệp vì an toàn giao thông, có thể điều 
chỉnh và đảo ngược, và có thể được lắp đặt tương đối nhanh. Khác với dự án vốn lớn chỉnh và đảo ngược, và có thể được lắp đặt tương đối nhanh. Khác với dự án vốn lớn 
có thể mất tới một năm để lập kế hoạch, thiết kế, đấu thầu và xây dựng, dự án xây có thể mất tới một năm để lập kế hoạch, thiết kế, đấu thầu và xây dựng, dự án xây 
dựng nhanh có thể được xây trong vòng vài tháng và sẽ được đánh giá và xem xét lại dựng nhanh có thể được xây trong vòng vài tháng và sẽ được đánh giá và xem xét lại 
trong vòng 24 tháng kể từ khi được xây.trong vòng 24 tháng kể từ khi được xây.

Các ví dụ bao gồm:Các ví dụ bao gồm:

Giảm số làn xe trên phố TaylorGiảm số làn xe trên phố Taylor

Điều chỉnh quy định về Điều chỉnh quy định về 
dưng đỗ, bốc xếp xedưng đỗ, bốc xếp xe

Cọc tiêu giao thôngCọc tiêu giao thông

Cải tiến băng qua đường cho người đi bộ trên phố LeavenworthCải tiến băng qua đường cho người đi bộ trên phố Leavenworth

Điều chỉnh thời gian Điều chỉnh thời gian 
của đèn giao thôngcủa đèn giao thông

Đảo vỉa hè đợi xe trên phố 8Đảo vỉa hè đợi xe trên phố 8

Sơn đườngSơn đường

Làn đường xe đạp Làn đường xe đạp 
được bảo vệ Cấp được bảo vệ Cấp 

IV mới trên Đại lộ IV mới trên Đại lộ 
Golden GateGolden Gate
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