HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN
CHUYÊN CHỞ CÔNG CỘNG TRONG THỜI TIẾT MÙA ĐÔNG

Hãy theo dõi dự báo thời tiết để biết nhiệt độ có thể xuống đến mức đóng băng và có
tuyết hay không. Các nguyên tắc hướng dẫn này có thể giúp quý vị chuẩn bị trước
khi đóng băng và có tuyết.
Hãy Biết Trước Khi Đi



Trước khi đến mùa đông, hãy hoạch định và có kế hoạch dự
phòng về việc sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng khi
điều kiện di chuyển trở nên tệ hại. Hãy xem websites của các
cơ quan chuyên chở khác nhau mà quý vị sử dụng để biết chi
tiết về việc di chuyển trong mùa đông.



Ghi danh để nhận thông báo của các cơ quan chuyên chở công
cộng khác nhau mà quý vị sử dụng, hoặc có thể muốn sử dụng
trong mùa đông.





Hãy theo dõi điều kiện thời tiết và đường sá trước khi rời nhà.
Nếu bị kẹt xe trong các khu vực quý vị dự định đến thì phương
tiện chuyên chở công cộng sẽ có thể bị chậm trễ.

Ngoài ra cũng nên ghi danh để nhận thông báo khẩn cấp từ địa
phương và vùng.



Nên biết về các chính sách của sở làm của quý vị về việc đi làm
trong trường hợp khẩn cấp, và khi chỉ có ít dịch vụ chuyên chở.



Xem trên mạng để biết tình trạng dịch vụ xe lửa, xe buýt hoặc
phà với cơ quan thích ứng.





Nên biết lộ trình khi có tuyết của các hệ thống và tuyến xe quý vị
sử dụng; hãy biết rằng một số địa điểm có thể không có xe phục
vụ khi có tuyết hoặc đóng băng.

Nếu quý vị dự định làm việc theo cách làm ở nhà thì hãy thử
trước máy móc điện toán và nhu kiện và có bộ nạp điện và
thêm pin dự phòng.



Hành khách đi xe buýt nên chờ tại các trạm xe trên đỉnh đồi
hoặc dưới chân đồi, vì xe buýt thường không thể ngừng xe đón
hành khách trên sườn dốc.



Nên biết rằng các chương trình theo dõi xe buýt không còn
chính xác nữa khi xe buýt phải đổi lộ trình hoặc bị chậm trễ
nhiều, do đó các chương trình ứng dụng của điện thoại khôn
ngoan được quý vị ưa thích có thể không đáng tin cậy trong thời
gian này.



Xạc đầy các khí cụ liên lạc của quý vị (điện thoại di động, điện
thoại khôn ngoan, máy điện toán cầm tay, máy điện toán bảng)
trước khi đi ra ngoài trong một thời gian lâu. Để bảo đảm dự
phòng, hãy đem theo bộ nạp điện cho các khí cụ liên lạc.

Cách Chuẩn Bị Chính Quý Vị



Hãy dành thêm thì giờ để di chuyển bằng xe buýt, xe lửa hoặc
phà. Thời tiết mùa đông có thể gây gián đoạn lịch trình và lộ
trình. Ngoài ra, vì có thêm người sử dụng phương tiện chuyên
chở công cộng khi thời tiết xấu nên có thể khiến xe đông người.



Chuẩn bị trước là có thể phải chờ điện thoại lâu hơn bình
thường khi liên lạc với dịch vụ thông tin cho khách hàng.



Đến những khu vực lên xe tại các trung tâm chuyên chở chính.
Về dịch vụ xe buýt, hãy đến những trạm trên các tuyến đường
huyết mạch chính hoặc tại những trạm chuyển xe quan trọng
như những bãi đậu xe để đi xe công cộng, các trung tâm
chuyên chở công cộng, hoặc các thương xá.



Mặc quần áo ấm để đi đến các trạm xe buýt, trạm xe lửa, và
bến phà. Hãy nhớ đi giày thích hợp với thời tiết. Quý vị có thể
phải chờ ngoài trời lâu hơn bình thường.



Chuẩn bị và đem theo thêm nước, thực phẩm không hư, hộp
cứu thương nhỏ, thuốc men, một cây đèn pin nhỏ và thêm pin
dự phòng và một cái còi (để ra hiệu cầu cứu) trong trường hợp
khẩn cấp.

