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Các nhà hàng và bán lẻ đang gặp khó khăn trong đại
dịch, nhân viên y tế trực, thêm các loại xe tải và xe
đưa đón hiện có thể nộp đơn xin quyền sử dụng cầu
thấp

Đơn xin phải được nhận trước ngày 15 tháng 5 để có quyền sử dụng vào
ngày 1 tháng 6

SEATTLE - Hiện nay thêm nhiều người và doanh nghiệp ở West Seattle có thể nộp đơn xin
quyền để lái xe trên Cầu Quay Spokane St (cầu thấp). Cầu thấp bị hạn chế để giữ một con
đường trống cho các xe cộ khẩn cấp trong khi Cầu West Seattle đang được xây dựng.

Mọi người phải nộp đơn, cung cấp bảng số xe của họ, đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện và
được Bộ Giao thông Vận tải Seattle (SDOT) chấp thuận trước khi sử dụng cầu thấp.
Các nhóm người dùng sau đây có thể nộp đơn xin quyền lái xe trên cầu thấp bây giờ:
•
•
•
•

Nhân viên y tế trực (chỉ để đi đến và từ ca trực; đòi hỏi xác minh của cấp trên)
Các nhà hàng và doanh nghiệp bán lẻ có trụ sở tại West Seattle (chỉ giới hạn cho các
chuyến đi khẩn cấp đến nhận lấy thiết bị hay vật liệu)
Xe rideshare (xe van, xe đưa đón hay carpool chính thức có bảng số xe đi chung do tiểu
bang cấp; Điều này không bao gồm Uber và Lyft)
Những người đi đến và từ các phương pháp điều trị y tế cứu hộ (cần có sự cho phép từ
nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn) qua West Seattle; bao gồm lái xe đến các liệu pháp
qua Phà Fauntleroy.

Đơn xin quyền sử dụng cầu thấp có sẵn tại www.seattle.gov/transportation/lowbridge
và bằng các ngôn ngữ sau: Anh, Tây Ban Nha, Hàn, Somali, Trung Hoa (Phồn thể), Việt Nam,
Oromo và Khmer. Nếu bạn cần hỗ trợ hoàn thành đơn xin hay có thắc mắc, bạn có thể gọi
(206) 400-7511 và để lại lời nhắn hay email
WestSeattleBridge@seattle.gov. Cung cấp tên, thông tin liên lạc và nhu cầu ngôn ngữ của bạn
và có người sẽ trả lời cuộc gọi của bạn.
Các đơn xin được giải quyết mỗi tháng một lần. Đơn xin phải được nhận trước ngày 15 của
tháng để quyền sử dụng được cấp và bắt đầu vào ngày 1 của tháng tiếp theo. Quyền sử dụng
không bắt đầu ngay sau khi nhận được sự xác nhận vì thông tin bảng số xe phải được lưu trữ
vào hệ thống thực thi ảnh.
Việc mở rộng quyền sử dụng cầu thấp là trên cơ sở tạm thời và giới hạn. SDOT có thể hạn chế
hay thu hồi quyền sử dụng bất cứ lúc nào và sẽ thông báo trước cho mọi người nếu đây là
trường hợp. SDOT sẽ giảm hay thu hồi quyền sử dụng trên cầu thấp cho nhiều nhóm vào cuối
năm 2021 trước khi Bến 5 của Cảng Seattle mở cửa trở lại để cầu có khả năng cho lưu lượng
vận chuyển hàng hóa gia tăng.

Chính sách quyền sử dụng cầu thấp
Cầu thấp bị hạn chế đối với một số xe cộ và hình ảnh được thực thi vào các ngày trong tuần từ
5 giờ sáng đến 9 giờ tối và vào cuối tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Các xe cộ không được
phép sẽ bị phạt 75$ cho mỗi chuyến đi qua cầu thấp trong những giờ bị hạn chế.
Ưu tiên của SDOT đối với cầu thấp là đảm bảo quyền sử dụng đáng tin cậy cho các phương
tiện khẩn cấp, vận chuyển hàng hóa và công cộng trong khi Cầu Cao-Tầng West Seattle đang
được sửa chữa. Những người lái các loại xe này có thể sử dụng cầu vào tất cả các giờ trong
ngày và không cần phải nộp đơn xin quyền sử dụng hay cung cấp bảng số cho SDOT. Cầu
cao-tầng dự kiến sẽ mở trở lại vào năm 2022.
Thông tin thêm, bao gồm danh sách đầy đủ các xe cộ có thể đủ điều kiện sử dụng, có sẵn trên
trang web dự án quyền sử dụng cầu thấp: www.seattle.gov/transportation/lowbridge.
###

