We
here to get
you there.

Our thoughts are with those affected by the coronavirus outbreak in the U.S. and around the globe.
We are closely monitoring the evolving impact and are taking the necessary measures to ensure the
health and safety of our employees and customers, while also maintaining the highest quality of service.
Please stay healthy and safe!
To help prevent the spread of COVID-19, Ride On has implemented the following:
n

Face coverings are required at all times.
NOTE: According to the CDC,
babies and toddlers under age 2
should not wear face masks.

n

Free fares on all buses.
(Fare collection has temporarily been
suspended on all services.)

n

Board through the rear doors unless the
ramp is needed for a disability or stroller.

n

Your Guide for Safer Rides

www.RideOnBus.com

@RideOnMCT

Subscribe to email alerts:
www.montgomerycountymd.gov/govdelivery
For assistance:
Call 311 (or 240-777-0311), Monday–Friday, 7a.m.–7p.m.,
or online anytime at
www.montgomerycountymd.gov/mc311/
SafetyGuide_TrifoldBrochure_Vietnamese.indd 1

Social distancing: All passengers must
maintain six (6) feet of social distancing
on the buses between yourself and others. Additionally, there will be a capacity
limit of 15 to 20 passengers on 30- and
40-foot buses respectively.

6 FEET

n

Every bus is sanitized every night
using a commercial strength anti-viral
disinfectant cleaner.

n

Bus filters and ventilation systems are
sanitized each night to improve bus air
quality.

n

Real time bus locations can be viewed using
the map at rideon.app/busmap to see if a
bus is approaching your stop (not available by
specific route).

n

To view Ride On’s current service plan for
bus routes and schedules please visit
www.montgomerycountymd.gov/
DOT-Transit/schedules.html.

Montgomery County assures that no person shall, on the grounds
of race, color, or national origin, as provided by Title VI of the
Civil Rights Act of 1964 and the Civil Rights Act of 1987, be
excluded from the participation in, be denied the benefits of,
or be otherwise subjected to discrimination under any program
or activity. For more information or to file a complaint, please
contact the Montgomery County Office of Human Rights.

For the latest COVID-19 updates, visit the MCDOT COVID-19 website:
www.montgomerycountymd.gov/DOT/covid19.html
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Chúng tôi
luôn sẵn lòng
giúp quý vị tới
đích

Chúng tôi luôn hướng về những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.
Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của đại dịch mới này và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm
sức khỏe và an toàn cho các nhân viên cũng như khách hàng của chúng tôi, đồng thời vẫn duy trì chất lượng dịch
vụ ở mức cao nhất. Hãy giữ gìn sức khỏe và bảo trọng!
Để giúp ngăn chặn sự lây lan COVID-19, Ride On đã áp dụng các biện pháp sau đây:
n

Luôn phải đeo khẩu trang/ khăn che mũi và
miệng.
Lưu ý: Theo quy định của CDC, các em
bé và trẻ mới biết đi dưới 2 tuổi không
nên đeo khẩu trang.

n

Miễn phí vé xe trên tất cả các xe buýt.
(Tạm thời đình chỉ dịch vụ thu vé cho tất cả các
dịch vụ.)

n

n

Cẩm nang hướng dẫn để có các chuyến đi an toàn

www.RideOnBus.com

Để được giúp đỡ, gọi số 311 (or 240-777-0311), thứ Hai - thứ Sáu,
7am -7pm hoặc trên mạng trực tuyến bất kỳ lúc nào tại
www.montgomerycountymd.gov/mc311/
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Mỗi xe buýt được vệ sinh khử trùng vào mỗi
buổi tối bằng dung dịch làm sạch có chất diệt
vi-rút.

n

Các hệ thống thông hơi và tấm lọc trên xe
buýt được vệ sinh khử trùng vào mỗi buổi tối
để tăng cường chất lượng không khí trong xe
buýt.

n

Có thể xem thông tin cập nhật thời gian thực
về địa điểm xe buýt trên bản đồ tại
rideon.app/busmap để biết có xe buýt đang
sắp tới điểm dừng của quý vị hay không (không
có thông tin này cho từng lộ trình cụ thể).

n

Để xem kế hoạch dịch vụ hiện thời của Ride On
cho các lộ trình và lịch trình xe buýt, vui lòng truy
cập trang mạng
www.montgomerycountymd.gov/
DOT-Transit/schedules.html.

Lên xe qua cửa sau trừ khi cần thang dốc cho
người khuyết tật hoặc xe đẩy dành cho em bé.

Giãn cách giao tiếp xã hội (tránh tiếp xúc gần):
Tất cả các hành khách phải duy trì giãn cách
giao tiếp xã hội (giữ khoảng cách sáu (6) feet)
giữa bản thân và những người khác. Ngoài ra,
sẽ có giới hạn về công suất phục vụ - 15 đến
20 hành khách trên các xe buýt dài 30 và 40foot theo thứ tự tương ứng.

@RideOnMCT

Ghi danh nhận thông báo qua email :
www.montgomerycountymd.gov/govdelivery

n

6 FEET

Quận Montgomery bảo đảm rằng không có ai bị từ chối cơ hội tham gia hoặc bị từ
chối cho hưởng các lợi ích của bất kỳ chương trình hay hoạt động nào, hoặc bị phân
biệt đối xử trong chương trình/hoạt động đó vì lý do sắc tộc, màu da, hay quốc gia
xuất thân, theo quy định của Tiêu Đề VI, Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1964 và
Đạo Luật Dân Quyền ban hành năm 1987. Để biết thêm thông tin hoặc để gửi khiếu
nại, vui lòng liên lạc với Văn Phòng Nhân Quyền Quận Montgomery.

Để biết tin tức cập nhật nhất về COVID-19, truy cập trang mạng COVID-19 của MCDOT:
www.montgomerycountymd.gov/DOT/covid19.html
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