Riders’ Alerts

Alerta al pasajero
Thông Báo

IMPORTANT NOTICE: All OC Buses Will Temporarily
Operate On A Sunday Schedule
AVISO IMPORTANTE:

Todos los OC buses operarán temporalmente
en horario de domingo

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Hệ thống xe buýt OC sẽ phục vụ quý khách theo

lịch trình đón khách của Chủ nhật
Dates/Dias/Ngày: 3/23/2020 - Until Further Notice / Hasta nuevo aviso / Đến khi có thông báo mới

Effective Monday, March 23,
2020, until further notice all OC
Bus routes will temporarily
operate on a Sunday service
schedule, every day of the week.
This is necessary to help protect
the health of the public and OCTA
employees, while providing a
critical service to riders who rely
upon OC Bus.

A partir del lunes 23 de marzo de
2020, hasta nuevo aviso todas las
rutas de OC Bus estarán
operando temporalmente en
horario de domingo todos los días
de la semana. Esto es necesario
para ayudar a proteger la salud
del público y los empleados de
OCTA, mientras proporcionando
un servicio crítico a los pasajeros
que confían en OC Bus.

To view these schedules visit:
OCbus.com

Para ver estos horarios visite:
OCbus.com

There are NO CHANGES to
OC ACCESS service.

NO HAY CAMBIOS en el servicio
OC ACCESS.

For more information / Para más información / Để biết thêm chi tiết
www.octa.net / 714-636-RIDE (7433)

Bắt đầu thứ Hai, ngày 23 tháng 3
năm 2020, OCTA sẽ áp dụng tạm
thời lịch trình phục vụ xe buýt ngày
Chủ nhật cho mỗi ngày. Đây là việc
cần phải làm để bảo vệ sức khỏe
của công chúng và nhân viên OCTA
trong lúc vẫn cung cấp dịch vụ cần
thiết cho quý khách phụ thuộc
OC Bus trong việc di chuyển.
Chi tiết lịch trình truy cập tại:
OCbus.com
Dịch vụ OC ACCESS
không thay đổi

