Thông Báo Thi Công
Xây Dựng Trung Tâm Kiểm Soát Tín Hiệu Sunshine
Derby Road, Sunshine
Từ Tháng 1 đến Tháng 9, 2020

Sunshine đang tiếp tục xây dựng trung tâm kiểm soát tín hiệu cho Dự Án Đường
Hầm Metro.
Về trung tâm kiểm soát tín hiệu

Chúng tôi đang làm gì

Tại Sunshine, tín hiệu từ trung tâm nầy sẽ giúp quản lý mọi hành
trình xe lửa trên tuyến Sunbury, để cả trong Đường Hầm Metro.

— Đào đất và làm nền để chuẩn bị thi công toà nhà, bãi đậu xe,
và lối đi

Phòng điều hành trong trung tâm sẽ được đặt thiết bị Tín Hiệu
Bậc Cao để thông báo rõ ràng, linh hoạt, và chính xác mọi hoạt
động xe lửa trên toàn hệ thống.

— Xây trung tâm kiểm soát tín hiệu và đường đi từ Derby Road

Sunshine được chọn xây trung tâm kiểm soát tín hiệu vì đây
là điểm liên kết các dịch vụ nội thành, khu vực, và chuyên chở
hàng hoá.

— Làm rãnh để đặt dây cáp
— Làm đường tới Trung Tâm Kiểm Soát Tín Hiệu và dựng rào
chung quanh khu vực
— Tạo cảnh quan
— Công cụ sẽ gồm máy đào, xe nước, xe bang, xe ủi, xe quét
đường, máy làm nền, xe kéo, và cần cẩu di động.

Thời gian
— 7am đến 6pm, Thứ Hai đến Thứ Sáu
— 7am đến 1pm, Thứ Bảy.

Chú thích
Địa điểm xây dựng
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Những gì bạn bên lưu tâm
— Thi công nầy sẽ gây ra tiếng ồn ở mức trung bình. Các cách
hạn chế bụi bậm sẽ được áp dụng tại địa điểm
— Hoạt động của máy móc và xe tải sẽ tăng lên ở đường
Hampshire và Derby
— Sẽ có quản lý giao thông theo yêu cầu để giúp xe xây dựng,
xe tải, và máy móc đi lại
— Địa điểm nầy sẽ được dùng làm văn phòng và kho bãi cho
vật liệu xây dựng và công cụ.

Thông tin thêm

Để tìm thêm về Dự Án Đường Hầm Metro:

Dịch Vụ Thông Ngôn (03) 9209 0147

metrotunnel.vic.gov.au

Rail Projects Victoria
PO Box 4509, Melbourne, VIC 3001

Xin lưu ý rằng thông tin nầy được cập nhật ở thời điểm in ấn, tuy
nhiên, do những trường hợp không lường trước được, có thể có
những thay đổi. Xin vào trang nhà railprojects.vic.gov.au để có
những cập nhật mới nhất.

MT0000

1800 105 105 (24 mỗi ngày, 7 ngày trong tuần)

