
 

 

December 2019 

Westminster Avenue Closure 
From Harbor Boulevard to Enterprise Drive 

 

OC Streetcar crews will be working day and night shifts to build a column support structure for the Westminster Avenue 

Bridge. To accommodate this work, a full closure of Westminster Avenue, from Harbor Boulevard to Enterprise Drive, will be in 

effect on the following dates:  

• Wednesday, December 4, from 7 p.m. to 5 a.m.  

• Thursday, December 5, from 7 p.m. to 5 a.m. 

• Friday, December 6, at 7 p.m. though Monday, December 9, at 5 a.m.  

Possible nighttime closures may be in place Monday, December 9, through Wednesday, December 11, from 7 p.m. to 5 a.m. 

each night. Please note, construction schedules are subject to change. 

Detour routes will be in place. Please follow detour signage and plan for possible delays.  

Download the new OC Streetcar app available in the App Store and Google Play to get updates on traffic closures and detours. 

Westminster Avenue Closure 

 



 

 

Diciembre de 2019/ Tháng 12 năm 2019 

Cierre de Westminster Avenue  

Desde Harbor Boulevard hasta Enterprise Drive 
 

 Los equipos de OC Streetcar trabajarán turnos diurnos y nocturnos mientras construyen una estructura de soporte de la columna para el 

puente de Westminster Avenue. Para realizar este trabajo, se llevará a cabo un cierre completo de Westminster Avenue, desde Harbor 

Boulevard hasta Enterprise Drive, durante las siguientes fechas:  

 

• Miércoles, 4 de diciembre, a partir de las 7 p.m. hasta las 5 a.m. 

• Jueves, 5 de diciembre, a partir de las 7 p.m. hasta las 5 a.m.  

• Viernes, 6 de diciembre, a partir de las 7 p.m. hasta el lunes, 9 de diciembre, a las 5 a.m. 
 

Posibles cierres nocturnos pueden estar en efecto lunes, 9 de diciembre, hasta miércoles, 11 de diciembre, a partir de las 7 p.m. hasta 5 a.m. 

cada noche. Tenga en cuenta que los horarios de construcción están sujetos a cambios. 
 

Se establecerán rutas de desvío. Así que siga la señalización de desvío y planifique posibles retrasos. 
 

Descargue la nueva aplicación OC Streetcar disponible en App Store y Google Play para obtener actualizaciones sobre cierres de tráfico y 

desvíos. 
 

          ¡Gracias por su paciencia durante la construcción! 

 

Westminster Avenue Sắp Đóng Cửa 
Từ Harbor Boulevard tới Enterprise Drive 

  
 Đội ngũ OC Streetcar (Xe Điện OC) sẽ làm việc ca ngày và ca đêm trong khu vực của bạn trong khi xây dựng cấu trúc đỡ cột cho Cầu 
Westminster Avenue. Để hỗ trở công việc này, việc đóng cửa hoàn toàn Westminster Avenue, từ Harbor Boulevard đến Enterprise Drive sẽ 
có hiệu lực vào những ngày sau: 

• Thứ Tư, ngày 4 tháng 12, từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng 

• Thứ Năm, ngày 5 tháng 12, từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng 

• Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12, lúc 7 giờ tối. mặc dù thứ Hai, ngày 9 tháng 12, lúc 5 giờ sáng 
 

Việc đóng cửa vào ban đêm có thể diễn ra vào Thứ Hai, ngày 9 tháng 12, đến Thứ Tư, ngày 11 tháng 12, từ 7 giờ tối. đến 5 giờ sáng mỗi 
đêm. Xin lưu ý, lịch trình xây dựng có thể thay đổi. 

Sẽ có các con đường thay thế khác, vì vậy hãy theo dõi các biển báo đường thay thế và lên kế hoạch cho sự chậm trễ có thể xảy ra. 

Xem ứng dụng OC Streetcar mới có trong App Store và Google Play để cập nhật thông tin về việc đóng cửa giao thông và các con đường 
thay thế. 

 Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn trong quá trình xây dựng! 


