
 جدول ساعات العمل المخفضة
 إجراءات تقلیل الخدمات الُمقدَّمة بشكٍل مؤقت

 
. 19-بتقلیل الخدمات الُمقدَّمة بھدف الحد من انتشار فیروس كوفید King County Metroقامت ھیئة 

وقد تستمر عملیة التغییر في جدول ساعات العمل المخفضة وإدخال التعدیالت علیھ. یُرجى االطالع أدناه 
على أحدث الموارد الخاصة بخطوط السیر والخدمات، واإلرشادات حول كیفیة الركوب، والخیارات 

 ء الذین یعانون من التحدیات المتعلقة بالتنقل.الخاصة بالعمال
 

 ماذا یعني جدول ساعات العمل المخفضة؟
. 19-بتطبیق جدول ساعات العمل المخفضة في إطار اإلجراءات التي تتخذھا منطقتنا استجابة النتشار فیروس كوفید Metroقامت ھیئة 

الخدمات إلى الحفاظ على منظومة نقل مستدامة وقادرة على التحمل والصمود، وتھدف ھذه اإلجراءات المتمثلة في تقلیص ساعات العمل وحجم 
 والحفاظ أیًضا على استمرار الحركة في منطقتنا كل یوم.

، وخدمة Link light rail، وخدمة community shuttleوفقًا لجدول ساعات العمل المخفضة المؤقت، ستعمل الحافالت، وخدمة 
streetcar وخدمة ،water taxi  بمعّدل أقل من المعتاد طوال الیوم. وقد تبدأ أیًضا خدمة النقل العام في وقت متأخر في الصباح وتتوقف في

 وقت مبكر من المساء، كما ستتوقف بعض خطوط السیر عن العمل، وستشھد بعض خطوط السیر إلغاء رحالت فردیة.

 

 خطوط السیر والخدمات المتوفرة خالل أیام األسبوع، 
 2020یونیو  22من بدایة 

 خطوط السیر والخدمات التي تعمل فیھا معظم الرحالت أو جمیعھا 
 (خطوط السیر التي سیتم وقف العمل في رحلتین أو أقل فیھا)

A Line ،B Line ،F Line ،8 ،11 ،21 Local ،24 ،26 ،31 ،32 ،33 ،45 ،48 ،49 ،50 ،60 ،62 ،64 ،65 ،67 ،
70 ،71 ،73 ، 75 ،101 ،102 ،105 ،106 ،107 ،111 ،120 ،124 ،125 ،128 ،131 ،132 ،148 ،150 ،153 ،

156 ،164 ،166 ،168 ،169 ،180 ،181 ،182 ،183 ،187 ،193 ،204 ،208 ،217 ،218 ،221 ،224 ،240 ،
245 ،255 ،257 ،269 ،303 ،304 ،309 ،311 ،330 ،331 ،345 ،346 ،347 ،348 ،373 ،631 (Burien 

Community Shuttle) ،635 (Des Moines Community Shuttle) ،901 ،903 ،906 ،908 ،914 ،915 ،916 ،
  Water Taxi Vashonخط سیر ، 930، 917

 خطوط السیر والخدمات التي سیقل عدد رحالتھا و/أو سیتم تقلیل عدد ساعات العمل بھا
C Line ،D Line ،E Line ،1 ،2 ،3 ،4 ،5 Local ،7 ،10 ،12 ،13 ،14 ،21X ،27 ،28 ،36 ،40 ،41 ،43 ،44 ،

 ، 372، 301، 271، 250، 241، 239، 231، 230، 226، 225، 212، الداخلیة) Vashon(خطوط سیر  119 & 118، 74
773 & 775 (Water Taxi Shuttles) ،907 ، خطوط سیرWater Taxi West Seattle ،First Hill Streetcar ،

Link Light Rail ،Via to Transit (المناطق التي تم تعدیل الخدمات الُمقدَّمة فیھا) 

 تحقق من الرحالت الُملغاة

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#weekday


 خطوط السیر والخدمات التي توقفت بالكامل
5X ،9 ،15 ،17 ،18 ،19 ،22 ،29 ،37 ،47 ،55 ،56 ،57 ،63 ،76 ،77 ،78 ،113 ،114 ،116 ،118X &119X 

، 186، 179، 178، 177، 167، 159، 158، 157، 154، 143، 123، 122، 121، السریعة) Vashon(خطوط سیر 
190 ،192 ،197 ،200 ،214 ،216 ،219 ،232 ،237 ،246 ،249 ،252 ،268 ،308 ،312 ،316 ،342 ،355 ،

628 (Snoqualmie Community Shuttle) ،630 (Mercer Island Community Shuttle) ،823 ،824 ،886 ،
887 ،888 ،889 ،891 ،892 ،893 ،894 ،895 ،910 ،913 ،931 ،952 ،980 ،981 ،982 ،984 ،986 ،987 ،
988 ،989 ،994 ،995 ،Black Diamond/Enumclaw Community Ride ،Shoreline/Lake Forest Park 

Community Ride ،Normandy Park Community Ride ،Sammamish Community Ride ،Juanita 
Area Community Ride ،Bothell/Woodinville Community Ride ،South Lake Union Streetcar 

 

 خطوط السیر والخدمات المتوفرة خالل یوم السبت من كل أسبوع، 
 2020یونیو  27من بدایة 

 خطوط السیر والخدمات التي تعمل فیھا معظم الرحالت أو جمیعھا 
 خالل یوم السبت من كل أسبوع

A Line ،B Line ،C Line ،D line ،E Line ،F Line ،1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،21 ،24 ،26 ،
27 ،28 ،31 ،32 ،33 ،36 ،40 ،41 ،43 ،44 ،45 ،48 ،49 ،50 ،60 ،62 ،65 ،67 ،70 ،71 ،73 ،75 ،101 ،105 ،

106 ،107 ،118 ،120 ،124 ،125 ،128 ،131 ،132 ،148 ،150 ،156 ،164 ،166 ،168 ،169 ،180 ،181 ،
182 ،183 ،187 ،204 ،208 ،221 ،225 ،226 ،230 ،231 ،239 ،240 ،241 ،245 ،250 ،255 ،269 ،271 ،
331 ،345 ،346 ،347 ،348 ،372 ،635 (Des Moines Community Shuttle) ،901 ،903 ،906 ،908 ،914 ،
915 ،916 ،917  

 خطوط السیر والخدمات التي سیقل عدد رحالتھا و/أو
 سیتم تقلیل عدد ساعات العمل فیھا یوم السبت من كل أسبوع

First Hill Streetcar ،Link light rail ،Via to Transit (المناطق التي تم تعدیل الخدمات المقدمة فیھا) 

 تحقق من الرحالت الُملغاة

 من كل أسبوعخطوط السیر والخدمات التي توقفت بالكامل عن العمل یوم السبت 
22 ،47 ،249 ،910 ،South Lake Union Streetcar ،Water Taxi West Seattle route ،Shoreline/Lake 

Forest Park Community Ride ،Normandy Park Community Ride ،Sammamish Community Ride ،
Bothell/Woodinville Community Ride 

  

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/reduced-schedule/canceled-trips#saturday


 المسارات والخدمات المتوفرة خالل یوم األحد من كل أسبوع، 
 2020یونیو  28بدایة من 

 خطوط السیر والخدمات التي تعمل فیھا معظم الرحالت أو جمیعھا خالل یوم األحد من كل أسبوع
A Line ،B Line ،C Line ،D Line ،E Line ،F Line ،1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،21 ،24 ،26 ،

27 ،28 ،32 ،33 ،36 ،40 ،41 ،43 ،44 ،45 ،48 ،49 ،50 ،60 ،62 ،65 ،67 ،70 ،73 ،75 ،101 ،105 ،106 ،
107 ،118 ،120 ،124 ،125 ،128 ،131 ،132 ،148 ،150 ،156 ،166 ،168 ،169 ،180 ،181 ،182 ،187 ،
221 ،225 ،226 ،230 ،231 ،239 ،240 ،241 ،245 ،250 ،255 ،271 ،331 ،345 ،346 ،347 ،348 ،372 ،
901 ،903 

 خطوط السیر التي سیقل عدد رحالتھا و/أو سیتم تقلیل ساعات العمل فیھا خالل یوم األحد من كل أسبوع
First Hill Streetcar ،Link light rail ،Via to Transit (المناطق التي تم تعدیل الخدمات المقدمة فیھا) 

 توقفت بالكامل عن العمل یوم األحد من كل أسبوعخطوط السیر والخدمات التي 
22 ،47 ،249 ،South Lake Union Streetcar ،خط سیرWater Taxi West Seattle ،Shoreline/Lake 

Forest Community Ride ،Bothell/Woodinville Community Ride 

 

 خطوط السیر البدیلة

 Sound Transitھیئة 
دقیقة خالل معظم فترات الیوم. سیتم أیًضا تخفیض جداول ساعات العمل لخدمة  20في الوقت الحالي كل  Link light railتتوفر خدمة 
Sounder وبعض خطوط الحافالت الخاصة بخدمة ،ST Express یجب على الركاب الذین یقومون بالتحویل بین خطوط السیر االطالع .

 .Sound Transitتنبیھات خدمة  على

 Accessبرنامج 
الُمحسَّنة. ستبقى خدمات  إجراءات التعقیم لنقل ذوي اإلعاقة في العمل حسب اإلجراءات المعتادة وسیستمر في اتباع Accessسیستمر برنامج 

یعون القیام بالرحالت األساسیة من خالل استخدام شبكة النقل العام العمالء من ذوي اإلعاقة الذین ال یستط لجمیعمتاحة  Accessبرنامج 
ج التقلیدیة، وذلك خالل فترة جدول ساعات العمل المخفضة. ویشمل ذلك العمالء من ذوي اإلعاقة غیر المصرح لھم باالستفادة من خدمات برنام

Access. 

 یُرجى مالحظة أنھ:

بشكٍل مستمر ویمكن إدخال تغییرات علیھا؛ نظًرا ألن ھیئة  Metroالنقل التي تقدمھا ھیئة  تتم إعادة تقییم مستویات خدمة جمیع خیارات
Metro .تستجیب لتوصیات مسؤولي الصحة العامة وتحدد احتیاجات المجتمع 

  

https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://www.soundtransit.org/ride-with-us/service-alerts
https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/


 Community Vanخدمة 
لتلبیة االحتیاجات األساسیة طالما كان ذلك ممكنًا، وطالما توفر السائقون المتطوعون المستعدون  Community Vanستستمر رحالت خدمة 

 لتوصیل الخدمة في المجتمعات التالیة:

• Bothell / Woodinville / UW Bothell 
• Duvall 
• Sammamish 
• Kenmore / Kirkland 
• Lake Forest Park / Shoreline 
• Vashon 

 Trailhead Directخدمة 
ي فیروس كوفید (إدارة الصحة  Public Health – Seattle & King County، وتنفیذًا إلرشادات ۱۹-في إطار إجراءات التصدي لتفّشِ

 King County Department of Natural Resourcesو  ،King County Metroالعامة بمقاطعة كینغ ومدینة سیاتل) وھیئة 
and Parks (DNRP) )مقاطعة كینغ للموارد الطبیعیة والمتنزھات)، فقد تم وقف خدمات  إدارةTrailhead Direct   .في الوقت الحالي 

Water Taxi 
في الوقت الحالي حسب جداول ساعات العمل المدرجة أدناه. كما تعمل خدمات  West Seattleو Vashonتعمل خطوط السیر في 

Shuttle  أیًضا. 775و 773على خّطي السیر 

 2020یونیو  22طوال أیام األسبوع بعد التعدیل، والذي یسري العمل بھ ابتداًء من  King County Metro Water Taxiجدول إبحار 

 WEST SEATTLEخط سیر 

 یغادر 
Pier 50 

 یغادر 
West Seattle 

 یغادر 
Pier 50 

 یغادر 
West Seattle 

 عصًرا 3:45 عصًرا 3:25 صباًحا 6:15 صباًحا 5:55

 عصًرا 4:25 عصًرا 4:05 صباًحا 6:50 صباًحا 6:30

 مساءً  5:05 عصًرا 4:45 صباًحا 7:25 صباًحا 7:05

 مساءً  5:45 مساءً  5:25 صباًحا 8:00 صباًحا 7:40

 مساءً  6:25 مساءً  6:05 صباًحا 8:35 صباًحا 8:15

 مساءً  7:05 مساءً  6:45 صباًحا 9:10 صباًحا 8:50

 

  



 

 

 VASHON ISLANDخط سیر 

 یغادر 
Pier 50 

 یغادر 
Vashon 

 یغادر 
Pier 50 

 یغادر 
Vashon 

 عصًرا 4:58 عصًرا 4:30 صباًحا 6:10 صباًحا 5:30

 مساءً  5:58 مساءً  5:30 صباًحا 7:10 صباًحا 6:38

 مساءً  6:58 مساءً  6:30 صباًحا 8:15 صباًحا 7:40

Seattle Streetcar 
 في العمل حسب جدول ساعات العمل المخفضة. Seattle Streetcarستستمر خدمة 

دقیقة بین الرحالت بدًءا من االثنین إلى السبت خالل ساعات  15بفارق زمني مدتھ  First Hill Streetcarستعمل خدمة  •
مساًء. لم یتم تخفیض ساعات الخدمة في أیام األحد  8:30صباًحا إلى الساعة  5:30الخدمة المخفضة، وذلك من الساعة 

 مساًء. 8صباًحا حتى الساعة  10والعطالت، وستستمر الرحالت في العمل من الساعة 
 عن العمل حتى إشعار آخر. South Lake Union Streetcarستتوقف خدمة  •

 ھیئات النقل األخرى

• Community Transit 
• Everett Transit 
• Intercity Transit 
• Island Transit 
• Kitsap Transit 
• Pierce Transit 
• Skagit Transit 
• Sound Transit 
• South Lake Union Streetcar 
• Washington State Ferries 

 

 الحصول على أحدث المعلومات عن الرحالت

 لمعرفة أوقات المغادرةرسائل نصیة 
تعرف على أوقات المغادرة التالیة الخاصة بخدمات النقل العام من خالل إرسال رقم معرف المحطة الخاصة بك في رسالة نصیة إلى 

معرف  . ستتلقى الرد في رسالة تتضمن أوقات المغادرة التالیة أو الرحالت الملغاة في تلك المحطة. ویمكنك الحصول على رقم62550 الرقم
 .Trip Plannerالمحطة الخاصة بك من خالل الفتة المعلومات الموجودة عند المحطة أو أداة 

http://www.communitytransit.org/
http://www.everetttransit.org/
http://www.intercitytransit.com/Pages/default.aspx
http://www.islandtransit.org/
http://www.kitsaptransit.org/
http://www.piercetransit.org/
http://www.skagittransit.org/
http://www.soundtransit.org/
http://seattlestreetcar.com/
http://www.wsdot.wa.gov/ferries/


 
 
 

 Trip Plannerاستخدام أداة 
" (رحالت المغادرة التالیة)، ثم أدِخل عنوان الموقع، أو التقاطع، أو معلًما بارًزا، Next Departures، اختر "Trip Plannerمن أداة 

أوقات المغادرة المجدولة أو المتوقعة  Trip plannerوحدد الموقع المطلوب من الخریطة أو القائمة المنسدلة. تعرض النتائج التي توفرھا أداة 
 وأي رحالت ملغاة.

 

 الحصول على المساعدة عبر الھاتف وباللغة التي تتحدثھا
للحصول على المساعدة في التخطیط لرحلتك، وللحصول على أحدث التفاصیل حول جدول ساعات العمل المخفضة، یُرجى االتصال 

صباًحا إلى الساعة  6من االثنین إلى الجمعة، من الساعة  (WA Relay 711) 3000-553-206بمركز االتصاالت على الرقم 
للمساعدة في التخطیط لرحلتك من خالل االستعانة بمترجم فوري. یُرجى ذكر اللغة التي تتحدثھا عند االتصال مساًء. استخدم ھذا الرقم  8

  وسیقوم عامل الھاتف بتوصیلك بالمترجم الفوري.

 WA Relay :711 206-553-3000اتصل بنا على الرقم: 

 
 االشتراك لتلقِّي تنبیھات خدمات النقل العام

 مسبقًا لتصلك رسائل التنبیھ عبر البرید اإللكتروني، أو الرسائل النصیة، أو كلیھما. اشترك

 
 تویتر

 للحصول على أحدث المعلومات. تابعنا على موقع تویتر

 

 Metro Mattersمدونة 
 ).19-لمواجھة فیروس كورونا المستجد (كوفید Metroحول اإلجراءات التي تتخذھا ھیئة  Metroمنشورات مدونة اّطلع على 

 

 إرشادات الخدمات
. یُرجى مالحظة أن ھذه اإلرشادات ال تشمل حاالت اإللغاء، أو التغییر، أو التأخیر على مستوى التنبیھات الخاصة بخطوط سیر معینةاّطلع على 
 الرحالت.

 

 یُرجى مالحظة أنھ:
خالل جدول ساعات العمل المخفضة، قد تصبح أدوات التخطیط وتطبیقات الطرف الثالث الخاصة بمعلومات العمالء عبر اإلنترنت غیر دقیقة 

. ال توضح ھذه األدوات والتطبیقات جدول ساعات العمل المخفضة المؤقت Sound Transitوھیئة  Metroفیما یتعلق بخدمات ھیئة 
. لكن قد تستمر ھذه األنظمة رغم ذلك في توفیر معلومات Sound Transitأو إجراءات تقلیص حجم خدمات ھیئة  Metroالخاص بھیئة 

 مفیدة؛ مثل الخرائط ومعلومات محطات الحافالت.

  

https://tripplanner.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcountymetro.blog/tag/coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/tag/coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/tag/coronavirus/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx


 Metroكیفیة البقاء بصحة جیدة على متن حافالت 

 
 :Metroنرجو منكم حمایة أنفسكم، والركاب اآلخرین، والعاملین في ھیئة 

 الزم المنزل، إذا كنت مریًضا. •
 ارتِد قناع وجھ أو غطاء وجھ. •
  اغِسل یَدیك بشكٍل متكرر، واستخدم معقًِّما للیَدین. •
  قم بتغطیة وجھك عند السعال والعطس. •

 یُرجى تطبیق إجراءات "التباعد االجتماعي" عند استخدام وسائل المواصالت العامة:

عند محطات انتظار الحافالت، ومحطات الحافالت، ومحطات العبّارات، ومحطات  على األقلمتر)  1.8أقدام ( 6الوقوف على بُعد  •
RapidRide  ومحطاتStreetcar/Light Rail .ومراكز المواصالت العام 

 حسب حجم الحافلة راكبًا 18أو  12تقتصر سعة الركاب الخاصة بالحافالت على  •
 مسافة التباعد االجتماعي بین الركابلزیادة یتم غلق بعض المقاعد لتصبح خارج الخدمة  •
 .Metroمن أجل حمایة أنفسكم، والركاب اآلخرین، والعاملین في ھیئة  یُرجى ارتداء قناع الوجھ أو غطاء الوجھ •
 ، أو توفر العمالت الورقیة أو المعدنیة معكم.ORCAلذا ال تقلقوا بشأن استخدام بطاقة  دفع األجرة مؤقتًا؛ Metroأوقفت ھیئة  •
ما لم تكونوا بحاجة إلى استخدام المنحدر، أو دعامة االرتكاز، أو استخدام المقاعد  عود إلى الحافالت من خالل الباب الخلفي،الص •

ذات األولویة. وإذا كنتم بحاجة إلى استخدام المنحدر، أو كنتم بحاجة إلى خفض الحافلة لسھولة الصعود، أو لسالمتكم، فیُرجى 
 امي وطلب ذلك من السائق.االنتظار عند الباب األم

وترك الجزء األمامي للركاب الذین  تركیبھا حدیثًاعندما تكونون على متن الحافلة، یُرجى البقاء خلف "أشرطة األمان" التي تم  •
 یحتاجون إلى استخدام المقاعد ذات األولویة.

 
 
 

  

 

 

 

 

 متر) الخاصة بـ "التباعد االجتماعي" في وسائل المواصالت العامة؟ 1.8كیف تبدو مسافة ست أقدام (

متر) على األقل عند مواقف انتظار الحافالت، ومحطات الحافالت، ومحطات العبّارات، ومحطات  1.8أقدام ( 6إن الوقوف على بُعد  •
RapidRide  ومحطاتStreetcar/Light Rail .ومراكز المواصالت العامة یقارب طول األریكة 

 في صف مقاعد ویترك صف مقاعد شاغًرا.ویعني التباعد االجتماعي على متن الحافالت أن یجلس راكب واحد  •
، أن یجلس راكب واحد في صف مقاعد ویترك Link light railوخدمة  Streetcarویعني التباعد االجتماعي على متن حافالت خدمة  •

 صفَي مقاعد شاغَرین.
صف مقاعد ، أن یجلس راكب واحد في صف المقاعد ویترك Water Taxiویعني التباعد االجتماعي على متن خدمة  •

 مقاعد على األقل بین الركاب في كل صف. 3شاغًرا، مع ترك 

 على األقل

6 
 أقدام

 عند الصعود على متن الحافالت، احرص على ترك 
 أكبر مسافة ممكنة بینك وبین اآلخرین.

 

 على األقل

6 
 أقدام

متر)  1.8أقدام ( 6قف على بعد 
على األقل أثناء انتظار الحافلة 

 الخاصة بك.



 تحدیثات ذات صلة
 ما یلي: 19-لمواجھة فیروس كوفید Metroتشمل إجراءات السالمة العامة األخرى التي تتخذھا ھیئة 

 .التعقیم الیومي للحافالت، وسیارات/مراكب النقل العام •
 كز عملیات لكل إدارة) لتوجیھ إجراءات االستجابة السریعة.(مر Department Operations Centerإنشاء  •
 .مل بشكٍل مباشر مع العمالء مؤقتًا وتفعیل خیارات خدمة العمالء عبر الھاتف واإلنترنتإغالق مكاتب خدمة العمالء التي تتعا •
نوصي بشدة أن یبقى موظفونا المعرضون لخطر كبیر في منازلھم لحمایة صحتھم، ونوصي أیًضا بتعزیز سیاسات اإلجازات  •

 مدفوعة األجر.
 السریعة والتحسین المستمر.تشغیل فرقة عمل تنظیف مخصصة لتنفیذ إجراءات االستجابة  •

 

 التزاماتنا
 
 

لدیھم خیارات أخرى لوسائل النقل، لكنھم یفضلون استخدام وسائل  Metroبالرغم من أن معظم الركاب الذین یستخدمون حافالت ھیئة 
حصري دون غیرھا؛ لذلك لم نقل الھیئة، فإن عدًدا كبیًرا من الناس یعتمدون بدرجة أكبر على وسائل نقل الھیئة أو یستخدمونھا بشكٍل 

إجراءات تخفیض ساعات  Metroیكن اتخاذ القرارات المتعلقة بتخفیض الخدمة في أماكن وأوقات معینة سھالً أبًدا. وقد وضعت ھیئة 
حقیقة العمل وحجم الخدمات بالشكل الذي یحافظ على استمرار توفیر الخدمة جزئیًا في أكبر عدد ممكن من خطوط السیر؛ وإقراًرا منا ب

 أن الناس یعتمدون على خطوط السیر ھذه للوصول إلى الرعایة الطبیة، ومحالت البقالة، والوجھات الحیویة األخرى.

على التشاور بشكٍل مكثف مع الفئات المجتمعیة التي تمثل السكان الُمرجح اعتمادھم على وسائل نقل الھیئة؛ بما في  Metroوتعمل ھیئة 
 ذلك الفئات التي تمثل العمالء الذین یعانون من تحدیات اإلعاقة.

 طریقة لخدمتھم خالل ھذه الفترة. على تواصل مع ھذه الفئات بھدف فھم احتیاجات التنقل الخاصة بھم وتحدید أفضل Metroوستظل ھیئة 
 

 
 

kingcounty.gov/metro 
206-553-3000 

 

https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/17/covid-19-update-metro-to-temporarily-close-in-person-customer-service-locations-starting-march-19/
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