
1

Ми готові вас зустріти.  
Послуги Metro стали 
безпечнішими.
Ми значно змінили правила користування 
транспортом King County Metro, щоб 
ваші поїздки стали безпечнішими. На 
цій сторінці ви знайдете інструменти 
планування поїздок, інформацію про те, 
що робить Metro задля безпеки вашого 
здоров’я, як підготуватися до своєї 
наступної поїздки, як користуватися 
безконтактними способами сплати за 
проїзд (наприклад, картки ORCA), а 
також про роботу нашої регіональної 
транспортної мережі з короткими 
інтервалами руху протягом дня.

Ваше здоров’я для нас на першому місці. 
Запроваджені в Metro протоколи щоденної 
дезінфекції, опції безконтактних платежів 
та оновлені повітряні фільтри — це 
безстрокові заходи безпеки. 

Зверніть увагу на скорочення або 
скасування рейсів на деяких маршрутах.

Maria покаже вам і вашим рідним, як безпечно користуватися транспортом

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change
https://www.youtube.com/watch?v=bQSfjy-Lvjw&autoplay=1&rel=0
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Актуальна інформація про маршрути

Відправте повідомлення, 
щоб дізнатися час 
відправлення

Щоб дізнатися час відправлення 
наступного рейсу, надішліть 
ідентифікаційний номер зупинки на 
номер 62550. У відповідь ви отримаєте 
повідомлення про час відправлення 
наступних рейсів або інформацією про 
скасування рейсів для цієї зупинки. 
Ви можете знайти ідентифікаційний 
номер зупинки на знаку автобусної 
зупинки або в програмі Trip Planner  
(Планувальник поїздок).

Trip Planner

Завантажте наш додаток Puget Sound 
Trip Planner або перейдіть на сайт 
TripPlanner.kingcounty.gov. Виберіть 
пункт Next Departures (Відправлення 
наступних рейсів), введіть адресу 
місця, перехрестя або орієнтир. У 
додатку Trip Planner відобразиться 
час відправлення рейсів за розкладом 
або згідно з розрахунком, а також усі 
скасовані рейси.

Графіки руху та карти 
маршрутів

Ознайомтеся з нашими графіками та 
картами, щоб дізнатися докладніше 
про транспортні послуги Metro.

Twitter

Стежте за нашою сторінкою у Twitter 
для отримання актуальної інформації.

Блог Metro Matters

Читайте новини й оголошення від 
Metro.

Сповіщення про роботу 
транспорту

Підпишіться, щоб завчасно 
отримувати сповіщення електронною 
поштою, у текстових повідомленнях 
або обома способами.

Сповіщення про маршрути 

Перевіряйте сповіщення тільки про маршрути. Зверніть увагу, що ці сповіщення не 
містять інформацію про скасування, зміни або затримки окремих рейсів.

Телефонуйте на номер 206-553-3000  |  WA Relay: 711

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/text-departures.aspx
https://tripplanner.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx


3

Як Metro піклується про вашу безпеку

Ми дотримуємося рекомендацій Public Health – Seattle & King County 
(Департаменту охорони здоров’я Сіетла та округу Кінг) і Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC, Центрів із контролю та профілактики захворювань) і робимо 
все можливе задля забезпечення максимального рівня вашої безпеки, зокрема:

щоденно дезінфікуємо всі транспортні 
засоби

використовуємо вдосконалені повітряні 
фільтри

встановлюємо захисні перегородки

Правила безпечного й ефективного користування транспортом Metro:

Залишайтеся вдома, якщо захворіли Підпишіться на сповіщення про роботу 
громадського транспорту

Сплачуйте за проїзд за допомогою картки 
ORCA

Прохаємо вас виконувати всі рекомендації стосовно здоров’я та безпеки, щоб ми могли 
здійснювати перевезення разом із вами.
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Безконтактний спосіб оплати

Картка ORCA – це простий і безпечний спосіб сплати за проїзд у регіоні Puget Sound. 

Відвідайте сторінку «Where to buy» (Де придбати), щоб дізнатися, як придбати картку 
ORCA онлайн або у відповідального працівника. Pass Sales Office (Офіс продажу 
проїзних документів) Metro також працює, щоб допомогти клієнтам отримати картку 
ORCA або поповнити електронний гаманець. 

Щоб знайти для себе кращий тариф, відвідайте сторінку Fares (Тарифи) або 
скористайтеся Eligibility Tool (інструментом визначення права на участь у програмі). 
Пільгові тарифи доступні клієнтам із низьким рівнем прибутків, пасажирам з обмеженими 
можливостями, похилим людям і молоді. Ми пропонуємо скористатися цією можливістю, 
зареєструвавшись із допомогою відповідального працівника або на Reduced Fare Portal 
(порталі пільгових тарифів), який було запущено нещодавно. 

Ви також можете придбати квитки за допомогою програми Transit GO Ticket на 
мобільному пристрої. Якщо ви замовляєте квитки через програму Transit GO Ticket, 
пільгові пропозиції не діють.

Робота регіональної транспортної  
мережі з короткими інтервалами руху 
протягом дня

Цілодобова мережа швидкого транспорту Metro округу King County запрошує нових 
пасажирів щодня. Відновивши 36 маршрутів у жовтні 2021 року, мережа Metro вдалася 
до наступних поліпшень у березні 2022 року. Оновлення включають спрощений доступ до 
лікарень і шкіл, більше нічних послуг в центральних та південно-східних районах Seattle, 
а також зростання деяких поїздок коштом міста Seattle.

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/orca-cards
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/where-to-buy
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/contact-us#visit
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/contact-us#visit
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca
https://www.surveymonkey.com/r/R6G53FT
https://reducedfare.kingcounty.gov/
https://reducedfare.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/transit-go-ticket


5

Схожі публікації

«It’s a great day to ride Metro» (постер або документ для друку на одну сторінку)

«Ready when you are: A healthier Metro is here» (постер або документ для друку на одну 
сторінку)

COVID-19 Response and Recovery Report (Жовтень 2020 р.)

COVID-19 Response and Recovery Report Progress Update (березень 2021 р.)

Наша позиція

King County Metro жодного дня не припиняла роботу під час пандемії задля забезпечення 
транспортного сполучення в нашому регіоні. Ми завжди раді вітати як тих, хто часто 
користується громадським транспортом, так і тих, хто планує відновити поїздки. Metro 
– це зручний, безпечний та екологічний спосіб пересування. Користуйтеся ним, щоб 
попасти на зустріч або навчання, у центр розваг чи магазин, на роботу чи в будь-які інші 
місця. Наша незмінна мета – забезпечення якнайвищого рівня безпеки, рівноправності 
та екологічності для послуг транспортної служби. Metro прагне до того, щоб бути для вас 
постачальником транспортних послуг номер один.

https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/its-a-great-day-to-ride-metro.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/ready-when-you-are-poster.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/ready-when-you-are-poster.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report-update-march-2021.pdf

