O QUE SÃO AS ROTAS DE NEVE?
Em caso de condições climáticas adversas,
os ônibus HARTansit evitarão locais difíceis
até que as condições melhorem. Todos os
ônibus permitem que a bandeira pare
durante as rotas de neve. Por favor, use os
pontos de ônibus sinalizados quando as
condições estiverem seguras, mas não
corra riscos desnecessários ao tentar
alcançá-los.

Para as últimas notícias e atualizações
de informações de serviço:
▪ Verifique nosso feed do Twitter em
hartransit.com ou siga o HARTransit no Twitter.
▪ Siga o HARTransit no Facebook.
▪ Verifique os alertas no topo da página
inicial do nosso site em hartransit.com.
▪ Ouvir para anúncios sobre rotas de neve
HARTransit e desvios por sintonizando para:

WLAD 800 AM / 94.1 FM
WDAQ 98.3 FM
Ou chamar 203.744.4070
Dentro há uma lista de ajustes para cada
rota quando em rotas de neve - observe que
o serviço pode ser suspenso para outros
locais se as condições forem especialmente
perigosas.
Por favor, familiarize-se com as informações
da rota da neve que afetam seus planos de
viagem.

DICAS DE SEGURANÇA
NO INVERNO
Ao caminhar de e para o ônibus, fique
atento às condições do tempo lá fora,
especialmente nas condições de gelo
nas paradas de ônibus e nas calçadas
que levam a eles.
Observe sempre o seu passo, pois a
lama pode mudar rapidamente para
gelo.

ROTAS
DE NEVE

Use corrimãos ao embarcar ou sair do
ônibus. Gotejamentos de água de
sobretudos, guarda-chuvas e botas
podem enrugar à medida que as
temperaturas caem e tornam as
escadas muito escorregadias. Um
aperto firme em um corrimão pode
evitar ferimentos graves.
Neve, lama e gelo das botas podem
tornar os pisos dos veículos
escorregadios. Continue a observar seu
passo quando estiver no ônibus.

Seu guia para viagens
de inverno

Por favor, dirija-se para a parte de trás
do ônibus para permitir que outros
passageiros saiam rapidamente das
condições meteorológicas e para o
ônibus. Por favor, mantenha a frente
do ônibus livre para embarque de
passageiros, saindo do ônibus pela
porta traseira.
HARTransit
203.744.4070
HARTransit.com

HARTransit
Siga-nos
@HARTransit

203.744.4070
HARTransit.com

1 ROUTE

5 ROUTE

Town Park - Danbury Hospital

Bethel Center

Nenhum serviço para Golden Hill Rd. ou
Padanaram Rd. Ônibus de entrada e saída usarão a
North Street entre a Avenida Balmforth. e a avenida
de Hayestown.
Saída: Nenhum serviço para a Virginia Ave., Forest
Avenue. ou Hospital Ave. Os ônibus usarão a
Avenida Tamarack. para Locust Ave. e vai pegar /
largar em 90 Locust Ave.
Inbound: Nenhum serviço para a frente do Danbury
Hospital. Os ônibus da parada do Town Park
utilizarão a East Hayestown Rd. para a Avenida
Hayestown. para North St. para Balmforth Ave. para
avenida do bordo.

Nenhum serviço a Reynolds Ridge, avenida de
Milwaukee, avenida de Judd, avenida de
Whittlesey, Plumtrees Rd. ou avenida do bordo Os
ônibus usarão a Avenida Greenwood. para
Chestnut St. para Main St para Bispo Curtis para
PT Barnum Sq.

2 ROUTE

Newtown Rd - Stony Hill

Nenhum serviço para Eden Dr., St. Cottage, Casper
St. ou Sheridan St.
Saída: os ônibus usam a Town Hill Ave. para South
St. para Triangle St.
Entrada: os ônibus usam o Triangle St. para o
South St. até o Town Hill Ave.

3 ROUTE

Mill Plain Rd - Brewster

Nenhum serviço para Mill Ridge, Myrtle Ave. ou
Shannon Ridge Rd. Os ônibus usam a Davis St.
para a Roger Ave. para a avenida de Westville. para
o Lago Ave. Se as condições melhorarem, o serviço
poderá ser restaurado para Mill Ridge antes de
outros locais. A saída 2 para os ônibus da Brewster
não serve para a Oak St. Irá usar a Railroad Ave. e
pare atrás da Prefeitura e retorne pela Main St.

4 ROUTE

Brookfield - YMCA

Nenhum serviço para o YMCA. Os ônibus param no
estacionamento do ShopRite. Para o serviço de
Costco, use o ônibus 7 Route para New Milford.

6 ROUTE

Danbury Mall - Lake Ave

Saída: nenhum serviço para Wooster Manor, East
Pearl ou Spruce St. Os ônibus seguem a rota
regular para West Wooster St, vire para a Division
St. e continue para West St.
Inbound: Nenhum serviço para Mill Ridge. Se as
condições melhorarem, o serviço pode ser
restaurado para Mill Ridge enquanto as rotas de
neve permanecem em vigor.

7 ROUTE

New Milford - Rt 7

Nenhum serviço para 120 Park Lane, ônibus vire à
esquerda no Union Savings Bank na Rota. 202 e
parada ao sul do Dunkin Donuts. Nenhum serviço
para Sunny Valley ou Butterbrook Rd. Em
Brookfield, nenhum serviço para Old New Milford
Road.

7 LINK

Danbury - Norwalk

Os ônibus seguem a rota regular, mas não entram
no Miry Brook Park & Ride. Os ônibus não
entrarão no Miry Brook Park & Ride com qualquer
quantidade de cobertura de neve, mesmo que o
HARTransit esteja operando em rotas regulares.

LOOP

Hospital - Danbury Mall

Nenhum serviço para Mill Ridge, Golden Hill Rd. ou
Padanaram Rd. Os ônibus usam a Avenida

Hayestown. para North St. para Maple Ave. Se as
condições melhorarem, o serviço pode ser
restaurado para Mill Ridge enquanto as rotas de
neve permanecem em vigor.

Bethel - Newtown Road
Segue rota regular.

New Milford - Rt 7

Nenhum serviço para 120 Park Lane, ônibus vire à
esquerda no Union Savings Bank na Rota. 202 e
parada ao sul do Dunkin Donuts.

SHUTTLE
Danbury - Brewster Estação de trem

Grande ônibus: Nenhum serviço para Oak St. ou
frente da estação de trem. O serviço na Main Street,
Brewster, é de entrada apenas para Danbury.
Brewster estação de trem parar é movido para a
esquina da Railroad Street e Main Street, em frente
à estação. Ônibus pequeno: segue a rota regular.

Ridgefield - Katonah Estação de trem

Os ônibus usarão a rota 102 para ambos os lados,
de e para o Parque dos Cães. Os ônibus não
usarão o Governor Street.

New Fairfield - Southeast Estação de trem
Os ônibus não entram no estacionamento do
Temple Beth Elohim. Os ônibus param na entrada
do lote.

SWEETHART

HARTransit pode reduzir as operações do
SweetHART se as condições de viagem não forem
seguras. HARTransit ligará para qualquer
passageiro afetado pelo cancelamento do serviço e
poderá oferecer viagens de retorno antecipado para
os passageiros transportados antes do início das
condições inseguras. Por favor, ouça WLAD
(800AM / 94.1FM) ou WDAQ (98.3 FM) para
informações de cancelamento de serviço ou ligue
para o escritório do HARTransit.

