THÔNG BÁO CỦA SOUTH PARK

Seattle tin tưởng vào sự hòa nhập và công bằng. Các nhân viên của
thành phố không hỏi về tình trạng tư cách công dân và phục vụ tất cả
người dân bất kể tình trạng di trú.

Thành phố Seattle tiếp tục tuân theo hướng dẫn từ các cơ quan y tế công cộng của chúng ta bao gồm Public
Health (Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng) - Seattle & Quận King, Washington State Department of Health (Sở Y tế
Tiểu bang Washington), và Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng
ngừa Dịch bệnh) về COVID-19. Tại Seattle City Light, chúng tôi đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu
cho khách hàng trong suốt thời gian này.
Để biết các nguồn trợ giúp bổ sung, vui lòng truy cập: powerlines.seattle.gov/covid-19-resources/
CÓ SẴN DỊCH VỤ BIÊN PHIÊN DỊCH THEO SỐ (206) 684-3000
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TỔNG QUAN DỰ ÁN

Vào cuối Tháng Tám, 2020, Seattle City Light sẽ nâng cấp các thiết bị chiếu sáng cao áp
natri (HPS) tại cầu vượt State Route 99 trên South Cloverdale Street. Các bóng đèn sẽ
được thay thế bằng đèn chiếu sáng đi-ốt (LED) mới. Một bản đồ khu vực công trường
có ở mặt sau của tờ rơi này.
CÁC LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN
•

•
•

Các bóng đèn mới này sẽ tăng cường tầm nhìn và cải thiện sự an toàn cho người đi bộ và các
phương tiện tại South Cloverdale Street.
Việc lắp đặt này giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì dịch vụ tiện ích.
Đèn LED làm giảm khí thải nhà kính trong quá trình sản xuất cũng như sử dụng đèn. Ngoài ra, các
chuyến xe dịch vụ ít hơn giúp giảm khoảng 20,000 tấn khí thải carbon mỗi năm.

CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN
•

•

•

•

Các nhóm nhân công sẽ thay thế đèn hiện tại bằng đèn LED
mới tập trung vào chiếu sáng vỉa hè và đường phố. Nhiệt độ
màu của các đèn mới sẽ ở mức 3000 Kelvin (K), phát ra màu
trắng ấm.
Có thể cần cắt điện để sửa chữa và đảm bảo thi công an
toàn. Khách hàng sẽ được thông báo trước về việc cắt điện.
Khách hàng có thể yêu cầu những hạn chế về vỉa hè và làn
đường trong khu vực làm việc trong giờ thi công. Nhân viên
kiểm soát giao thông sẽ được sử dụng để duy trì sự an toàn
cho các phương tiện và người đi bộ trong các khu vực thi
công.
Việc thi công và thiết bị hạng nặng có thể gây ra tiếng ồn.

Các nhóm nhân công sẽ thay thế
bóng đèn dưới cầu vượt State Route
99 trên South Cloverdale Street.
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BẢN ĐỒ DỰ ÁN

= Khu vực Thi Công Xây Dựng (trên South Cloverdale Street)
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THÊM THÔNG TIN

Thời Gian Bắt Đầu Thi Công: Dự án này trước đó đã
được lên kế hoạch khởi công vào Tháng Tư, 2020.
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Việc thi công dự án hiện được dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối
Tháng Tám, 2020.
Khoảng Thời Gian: Dự án dự kiến sẽ kéo dài khoảng
hai đến ba tháng.
Lịch Trình: Thứ Hai – Thứ Sáu, 9 a.m. – 3 p.m.

Các nhóm nhân công có thể làm việc vào cuối tuần để
hoàn thành việc thi công dự án này.

