
Скорочений графік 
перевезень 
Тимчасові обмеження руху 
громадського транспорту 
 
King County Metro вводить обмеження, щоб уповільнити 
поширення COVID-19. Скорочений графік перевезень може й 
надалі змінюватись. Нижче наведено актуальні ресурси про 
маршрути й роботу, вказівки щодо проїзду та варіанти для 
клієнтів з обмеженим можливостями пересування. 
 

Що передбачає скорочений графік? 

Компанія Metro перейшла на скорочений графік перевезень з огляду на заходи 
нашого регіону щодо боротьби з поширенням COVID-19. Скорочений графік 
розроблено так, щоб забезпечити постійну й ефективну щоденну роботу транспортної 
системи нашого округу. 

Згідно зі скороченим графіком буде зменшено кількість щоденних рейсів автобусів, 
маршрутних таксі, швидкісних трамваїв Link Light Rail, трамвайної лінії та водних 
таксі. Крім того, транспорт може пізніше починати їздити вранці та раніше закінчувати 
роботу ввечері. Деякі маршрути й транспортні служби не будуть працювати, а на 
певних маршрутах можуть бути скасовані окремі рейси. 

 

Маршрути та служби в будні дні  
(з 22 червня 2020 року) 
Маршрути та служби з найбільшою кількістю дійсних рейсів  
(маршрути, для яких скасовано не більше двох рейсів) 

A Line, B Line, F Line, 8, 11, 21 Local, 24, 26, 31, 32, 33, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 64, 
65, 67, 70, 71, 73, 75, 101, 102, 105, 106, 107, 111, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 
148, 150, 153, 156, 164, 166, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 187, 193, 204, 208, 
217, 218, 221, 224, 240, 245, 255, 257, 269, 303, 304, 309, 311, 330, 331, 345, 
346, 347, 348, 373, 631 (Burien Community Shuttle), 635 (Des Moines Community 
Shuttle), 901, 903, 906, 908, 914, 915, 916, 917, 930, маршрут Water Taxi Vashon  

Маршрути та служби з меншою кількістю дійсних рейсів і/або 
скороченими годинами роботи 

C Line, D Line, E Line, 1, 2, 3, 4, 5 Local, 7, 10, 12, 13, 14, 21X, 27, 28, 36, 40, 41, 
43, 44, 74, 118 і 119 (місцеві маршрути Vashon), 212, 225, 226, 230, 231, 239, 
241, 250, 271, 301, 372, 773 і 775 (маршрути Water Taxi Shuttle), 907, маршрути 



Water Taxi West Seattle, First Hill Streetcar, Link Light Rail, Via to Transit (оновлено 
райони обслуговування) 

Переглянути скасовані рейси 
 
Маршрути та служби, які повністю скасовано 

5X, 9, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 37, 47, 55, 56, 57, 63, 76, 77, 78, 113, 114, 116, 118X 
і 119X (експрес-маршрути Vashon), 121, 122, 123, 143, 154, 157, 158, 159, 167, 
177, 178, 179, 186, 190, 192, 197, 200, 214, 216, 219, 232, 237, 246, 249, 252, 
268, 308, 312, 316, 342, 355, 628 (Snoqualmie Community Shuttle), 630 (Mercer 
Island Community Shuttle), 823, 824, 886, 887, 888, 889, 891, 892, 893, 894, 895, 
910, 913, 931, 952, 980, 981, 982, 984, 986, 987, 988, 989, 994, 995, Black 
Diamond/Enumclaw Community Ride, Shoreline/Lake Forest Park Community Ride, 
Normandy Park Community Ride, Sammamish Community Ride, Juanita Area 
Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride, South Lake Union Streetcar 

 

Суботні маршрути та служби  
(з 27 червня 2020 року) 
Маршрути та служби з найбільшою кількістю рейсів,  
що працюють по суботах 

A Line, B Line, C Line, D line, E Line, F Line, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 
24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67, 70, 71, 
73, 75, 101, 105, 106, 107, 118, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 148, 150, 156, 164, 
166, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 187, 204, 208, 221, 225, 226, 230, 231, 239, 
240, 241, 245, 250, 255, 269, 271, 331, 345, 346, 347, 348, 372, 635 (Des Moines 
Community Shuttle), 901, 903, 906, 908, 914, 915, 916, 917  

Маршрути та служби з меншою кількістю дійсних рейсів і/або 
скороченими годинами роботи по суботах 

First Hill Streetcar, Link Light Rail, Via to Transit (оновлено райони обслуговування) 

Переглянути скасовані рейси 

Маршрути та служби, які повністю скасовано по суботах 

22, 47, 249, 910, South Lake Union Streetcar, маршрут Water Taxi West Seattle, 
Shoreline/Lake Forest Park Community Ride, Normandy Park Community Ride, 
Sammamish Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride 

  

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#weekday
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#saturday


Недільні маршрути та служби  
(з 28 червня 2020 року) 
Маршрути та служби з найбільшою кількістю дійсних рейсів по 
неділях 

A Line, B Line, C Line, D Line, E Line, F Line, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
21, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67, 70, 73, 
75, 101, 105, 106, 107, 118, 120, 124, 125, 128, 131, 132, 148, 150, 156, 166, 168, 
169, 180, 181, 182, 187, 221, 225, 226, 230, 231, 239, 240, 241, 245, 250, 255, 
271, 331, 345, 346, 347, 348, 372, 901, 903 

Маршрути та служби з меншою кількістю дійсних рейсів і/або 
скороченими годинами роботи по неділях 

First Hill Streetcar, Link Light Rail, Via to Transit (оновлено райони 
обслуговування) 

Маршрути та служби, які повністю скасовано по неділях 

22, 47, 249, South Lake Union Streetcar, маршрут Water Taxi West Seattle, 
Shoreline/Lake Forest Community Ride, Bothell/Woodinville Community Ride 

 

Альтернативні маршрути 
Sound Transit 

Швидкісний трамвай Link Light Rail наразі працює більшу частину дня з інтервалом у 
20 хвилин. Графіки роботи служби Sounder і деяких автобусних маршрутів ST 
Express також зазнають скорочень. Пасажирам варто стежити за сповіщеннями 
служби Sound Transit. 

Access 
Служба перевезень пасажирів з особливими потребами Access продовжує працювати 
у звичайному режимі та застосовує посилені заходи дезінфекції. На час дії 
скороченого графіка перевезень служба Access доступна для всіх клієнтів з 
обмеженими можливостями, які не здатні здійснювати необхідні поїздки за допомогою 
звичайної системи громадського транспорту. Це стосується також клієнтів з 
обмеженими можливостями, які не мають сертифікації для користування службою 
Access. 

Зверніть увагу 
Департамент транспорту Metro постійно аналізує обсяг надання послуг усіма видами 
транспорту й може змінювати графік у разі надходження нової інформації від 
представників міністерства охорони здоров’я та залежно від потреб населення. 

  

https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/


Community Van 

Перевезення за програмою Community Van виконуватимуться за крайньої 
необхідності, доки буде можливо та будуть водії-добровольці, щоб їх здійснювати в 
таких напрямках: 

• Bothell / Woodinville / UW Bothel 
• Duvall 
• Sammamish 
• Kenmore / Kirkland 
• Lake Forest Park / Shoreline 
• Vashon 

Trailhead Direct 
У відповідь на спалах захворювання на COVID-19 рух за маршрутами Trailhead Direct 
згідно з розпорядженням Public Health – Seattle & King County (Міністерство охорони 
здоров’я – місто Сіетл та округа Кінг), King County Metro та King County Department of 
Natural Resources and Parks (DNRP, Департамент природних ресурсів і парків округу 
Кінг) наразі призупинено.   

Water Taxi 
Рух за маршрутами Vashon і West Seattle наразі відбувається за графіками, 
наведеними нижче. Маршрутні таксі 773 і 775 також працюють. 

Оновлений розклад рейсів King County Metro Water Taxi у робочі дні діє  
з 22 червня 2020 року 

МАРШРУТ WEST SEATTLE 

Відправлення  
Pier 50 

Відправлення  
West Seattle 

Відправлення  
Pier 50 

Відправлення  
West Seattle 

5:55 6:15 15:25 15:45 

6:30 6:50 16:05 16:25 

7:05 7:25 16:45 17:05 

7:40 8:00 17:25 17:45 

8:15 8:35 18:05 18:25 

8:50 9:10 18:45 19:05 

 

  



 

 

МАРШРУТ VASHON ISLAND 

Відправлення  
Pier 50 

Відправлення  
Vashon 

Відправлення  
Pier 50 

Відправлення  
Vashon 

5:30 6:10 16:30 16:58 

6:38 7:10 17:30 17:58 

7:40 8:15 18:30 18:58 

Seattle Streetcar 
Seattle Streetcar продовжить роботу за скороченим графіком. 

• Трамвайна лінія First Hill Streetcar буде працювати з інтервалом у 15 хвилин 
із понеділка по суботу за скороченим графіком з 5:30 до 20:30, а в неділю та 
святкові дні – у звичайному режимі з 10:00 до 20:00. 

• Трамвайна лінія South Lake Union Streetcar не буде працювати до 
подальших вказівок. 

Інші агентства з перевезень 
• Community Transit 
• Everett Transit 
• Intercity Transit 
• Island Transit 
• Kitsap Transit 
• Pierce Transit 
• Skagit Transit 
• Sound Transit 
• South Lake Union Streetcar 
• Washington State Ferries 

 

Отримуйте актуальну інформацію 
про маршрут 

Отримуйте повідомлення про відправлення рейсу 
Дізнайтеся час наступних відправлень транспорту, надіславши ідентифікаційний 
номер зупинки на номер 62550. У відповідь ви отримаєте повідомлення з часом 
наступних відправлень або інформацією про скасування рейсів для цієї зупинки. Ви 
можете знайти ідентифікаційний номер зупинки на знаку автобусної зупинки або в 
інструменті Trip Planner. 

 

 

 

http://www.communitytransit.org/
http://www.everetttransit.org/
http://www.intercitytransit.com/Pages/default.aspx
http://www.islandtransit.org/
http://www.kitsaptransit.org/
http://www.piercetransit.org/
http://www.skagittransit.org/
http://www.soundtransit.org/
http://seattlestreetcar.com/
http://www.wsdot.wa.gov/ferries/


 
Використовуйте Trip Planner 

В інструменті Trip Planner виберіть «Next Departures» (Наступні відправлення рейсів), 
введіть адресу місця, перехрестя або орієнтира та виберіть потрібне місце на карті або 
в розкривному списку. Trip Planner відобразить графік або заплановані відправлення, 
а також усі скасовані рейси. 

 
Отримуйте допомогу по телефону вашою мовою 

Щоб отримати допомогу під час планування маршруту та дізнатись актуальні 
відомості про скорочення графіка роботи, зателефонуйте в нашу інформаційно-
довідкову службу за номером 206-553-3000 (WA Relay 711), яка працює з 
понеділка по п’ятницю з 6:00 до 20:00. Ви можете використовувати цей номер 
для планування маршруту за допомогою перекладача. Під час дзвінка назвіть 
мову, якою ви говорите, і оператор з’єднає вас із перекладачем.  

Телефонуйте нам за номером 206-553-3000 WA Relay: 711 

 
Зареєструйтеся, щоб отримувати сповіщення про роботу 
транспорту 
Підпишіться, щоб отримувати сповіщення електронною поштою, у вигляді СМС-
повідомлень або обома способами. 

 
Twitter 
Стежте за нашою сторінкою у Twitter для отримання актуальної інформації. 

 
Дописи в блозі Metro Matters 
Читайте дописи в блозі Metro про заходи, які впроваджує компанія Metro для 
боротьби з поширенням новітнього коронавірусу (COVID-19). 

 
Довідкові служби 
Перевіряйте сповіщення про окремі маршрути. Зверніть увагу, що ці довідкові служби 
не надають інформацію про скасування, зміни графіка або затримки окремих рейсів. 

 
Зверніть увагу 
Протягом терміну дії тимчасових обмежень інформаційні онлайн-інструменти для 
планування поїздок і програми сторонніх компаній можуть містити неточні відомості 
про роботу служб Metro та Sound Transit. Вони не відображають тимчасово 
скорочений графік маршрутів цих служб. Проте ці інструменти можуть надати корисну 
інформацію, як-от карти й розташування автобусних зупинок. 

  

https://tripplanner.kingcounty.gov/
tel:206-553-3000
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/tag/coronavirus/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx


Як не захворіти, користуючись 
послугами Metro 

Захистіть себе, інших пасажирів і працівників Metro: 
• Залишайтеся вдома, якщо захворіли.
• Носіть маску або прикривайте обличчя

іншим чином.
• Часто мийте руки та користуйтесь

антисептиком.
• Прикривайтеся, коли кашляєте або чхаєте.

Дотримуйтеся соціальної віддаленості під час поїздок. 

• Стійте на відстані принаймні 6 футів (1,8 м)на автобусних зупинках, зокрема
під навісами, на паромних терміналах, станціях RapidRide, зупинках Streetcar/Light
Rail, а також на транзитних станціях.

• Кількість пасажирів, які можуть одночасно перебувати в салоні, обмежено
до 12–18 осіб залежно від розмірів автобуса.

• Деякі сидіння закрито, щоб створити додаткову дистанцію між пасажирами.
• Носіть маску або прикривайте обличчя іншим чином, щоб захистити себе,

інших пасажирів і працівників Metro.
• У Metro тимчасово скасовано плату за проїзд, тому не турбуйтеся про

торкання карткою ORCA, передавання банкнот або монет.
• Заходьте до автобуса через задні двері, якщо вам не потрібно користуватися

підйомником або пандусом для інвалідних візків, а також якщо у вас немає
пріоритету під час посадки. Якщо вам задля безпеки потрібно скористатися
пандусом або низькою платформою під час посадки до автобуса, очікуйте біля
передніх дверей і зверніться до водія.

• Залишайтеся в салоні поза нещодавно натягнутими «стрічками
безпеки» й не займайте передні сидіння – вони призначені для пасажирів, що
мають пріоритет під час посадки.

Що означає «соціальна віддаленість» шість футів під час поїздки? 
• Перебувайте на відстані не менше 6 футів (1,8 м) від інших людей на автобусних

зупинках, зокрема під навісами, на паромних терміналах, станціях RapidRide і
Streetcar/Light Rail, зупинках трамвая та швидкісного трамвая, а також транзитних
станціях. Ця відстань приблизно дорівнює довжині дивана.

Принаймні 

6
футів 

Перебуваючи в салоні, дотримуйтеся максимально 
можливої дистанції з іншими людьми. 

Принаймні 

6
футів 

Дотримуйтеся дистанції 
мінімум 6 футів (1,8 м), 
коли очікуєте в черзі на 

свій рейс. 



• Дотримання соціальної віддаленості в автобусах означає, що пасажири можуть 
сидіти через ряд, не більше одного в ряді. 

• У трамваях Streetcar і Link Light Rail дотримання соціальної віддаленості означає, 
що має бути не більше одного пасажира на кожні три ряди сидінь. 

• У Water Taxi дотримання соціальної віддаленості означає, що має бути не 
більше одного пасажира на кожні два ряди сидінь, а між пасажирами 
одного ряду має бути принаймні 3 сидіння. 

Пов’язані оновлення 

Інші заходи Metro для боротьби з поширенням COVID: 

• Щоденно виконується дезінфекція вагонів і транспортних засобів. 
• Організовано роботу центру Department Operations Center (Оперативний центр 

департаменту) для надання швидких відповідей. 
• Тимчасово закрито офіс служби підтримки клієнтів із метою переведення 

обслуговування в телефонний і онлайн-режими. 
• Ми радимо нашим співробітникам із підвищеним ризиком захворювання 

лишатися вдома, щоб захистити своє здоров’я, а також підтримуємо політику 
оплачуваних відпусток. 

• Працює робоча група з прибирання, призначена для здійснення швидких 
заходів і постійних удосконалень. 

 

Наша громадянська позиція 

 

 
Тоді як більшість пасажирів Metro мають можливість обрати інші засоби пересування, 
багато клієнтів сильно (або й повністю) залежать від наших послуг, тому було 
непросто вирішити, де й коли скорочувати маршрути. Зміни сплановано компанією 
Metro так, щоб підтримувати роботу якомога більшої кількості рейсів, з огляду на те, 
що люди покладаються на них, прагнучи мати доступ до медичних закладів, 
бакалійних крамниць, роботи й інших життєво важливих місць. 

Компанія Metro активно спілкується з найбільш залежними від роботи транспорту 
членами громад, включно з клієнтами з особливими потребами. 

Компанія Metro взаємодіятиме з ними й надалі, щоб розуміти їхні потреби в 
переміщенні та визначити найкращі способи допомогти їм у цей період. 
 

 

 
kingcounty.gov/metro 
206-553-3000 
 

https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/
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