
   
 

 
 
 

Інформація про рух транспорту: 
Демонстрації в центрі міста можуть спричинити 
перекриття певних доріг в суботу, 17 серпня 
(13 серпня 2019 р.) 
В суботу, 17серпня, транспортний відділ м. Портленд попереджає громадян про можливість 
перекриття деяких доріг в центрі міста Портленд з 11 ранку до обіду. Причиною цього є намір 
деяких учасників вчинити злочинні дії, про що свідчать окремі публічно доступні публікації у 
соціальних мережах. 
Громадянам рекомендується уникати ділянки доріг від SW Madison Street до SW Alder Street, а 
також від SW Fourth Avenue до Waterfront Park.  
Перевірте інформацію на trimet.org/alerts до того, як користуватися громадським транспортом. Ви 
також можете записатися на отримання повідомлень від TriMet електронною поштою або за 
допомогою текстових повідомлень: trimet.org/email. Якщо поліція визначить, що деякі ділянки 
небезпечні, то TriMet змінить рух транспорту для безпеки пасажирів та працівників. 

 

Карта надана поліцейським бюро Портленда. На фото видно карту центру м. Портленд. 
 

https://trimet.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#alerts/
https://trimet.org/emailupdates/index.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery


   
 

 
 
 

Traffic Advisory: 
Demonstrations downtown may lead to limited road 

closures Saturday, Aug. 17 
 
(Aug. 13, 2019) On Saturday August 17, the Portland Bureau of Transportation advises the public to 
expect a limited number of road closures in downtown Portland from about 11 a.m. through the 
afternoon. This is because of demonstrations where some publicly available social media postings 
indicate some participants intend to engage in criminal acts of violence.  
The public is advised to avoid the area from SW Madison Street to SW Alder Street, and from SW 
Fourth Avenue to Waterfront Park.  

Check trimet.org/alerts before heading out on transit, or sign up for TriMet service alerts by email or 
text message at trimet.org/email. If Police determine an area has become unsafe, TriMet will adjust 
their service for the safety of riders and employees. 

 

Map by Portland Police Bureau. 
 

https://trimet.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#alerts/
https://trimet.org/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery#alerts/
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