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Коротко про FAX
• FAX забезпечує транзит для міста Фресно
• Ми пропонуємо 18 фіксованих маршрутів 

автобусів і послугу Handy Ride Paratransit 
які допоможуть вам дістатися туди, куди 
вам потрібно.
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Сплануйте свою 
поїздку

• Виберіть відправну точку та місце, куди ви 
хочете потрапити

• Почніть із пункту призначення та часу, у який 
ви хочете прибути (див. Посібник із 
розкладом, доступний в автобусах, у 
Manchester Transit Center і на веб-сайті FAX 
www.fresno/fax)

• Переконайтеся, що ви дивитесь на 
правильний графік; будній день або 
вихідні/північ, південь, схід або захід

• Сплануйте свою подорож за допомогою 
нашого веб-сайту www.fresno/fax, Карт Google, 
додатків Moovit, додатків MyFAXBus або 
зателефонуйте в службу підтримки клієнтів 
FAX за номером 559-621-7433, щоб дізнатися 
про найкращий маршрут до місця 
призначення. (Понеділок – п’ятниця з 8:30 до 
16:00)

• Водій автобуса не видає здачі за проїзд, тому 
підготуйте точну вартість проїзду 3



Як сісти в автобус та вийти з 
нього?

• Приходьте на зупинку принаймні на 5 хвилин 
раніше

• Переконайтеся, що ви прямуєте в правильному 
напрямку по маршруту автобуса

• Чекаючи на прибуття автобуса, сядьте або станьте 
так, щоб водій міг вас бачити

• Задля вашої безпеки не стійте занадто близько до 
вулиці

• Ще раз перевірте, чи готовий правильний тариф

• Якщо у вас є сумніви, що ви на правильному 
маршруті або на правильній автобусній зупинці, 
запитайте у водія перед посадкою

• Заходьте в автобус тільки через передні двері

• Якщо ви не впевнені, де ваша зупинка або як вона 
виглядає, попросіть водія оголосити вашу зупинку

• За квартал до зупинки подайте водію автобуса 
сигнал зупинитися, потягнувши за шнур над вікном

• Коли автобус повністю зупиниться, вийдіть через 
задні двері, якщо це можливо
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Як подорожувати разом 
з велосипедом?

• Наші автобуси мають зручні у використанні 
кріплення для велосипедів спереду

• Наші стійки вміщують велосипеди вагою до 55 
фунтів, з розміром колісної бази до 48 дюймів і 
шириною шин до 3,2 дюйма.

• З міркувань безпеки завантажуйте велосипед з 
узбіччя

• Коли ви прибудете до пункту призначення, 
вийдіть із передньої частини автобуса та 
повідомте водієві, що ви розвантажуватимете 
свій велосипед
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Скільки коштує 
проїзд?
Звичайний тариф становить 1 долар США

Пільга для людей похилого віку (людей старше 65 років), 
інвалідів та власників карток Medicare з посвідченням особи 
становить 50 центів

Діючі військові та ветерани з посвідченням та Діти (до 12 
років) їздять безкоштовно

Звичайний квиток на 31 день коштує 36 доларів

31-денний пільговий квиток для людей похилого віку, інвалідів 
і власників карток Medicare з посвідченням особи коштує 18 
доларів США

Вартість проїзду Handy Ride становить 1,25 дол

Місячний квиток Handy Ride коштує 36 доларів США (дійсний 
до 60 поїздок на місяць)

Ви можете придбати проїзні на автобус у Манчестерському 
транзитному центрі (MTC), автоматах з продажу квитків на 
станціях BRT уздовж маршруту 1 та в деяких торгових точках

Щоб отримати повний список відділень, перегляньте довідник 
із розкладу, веб-сайт факсу або зателефонуйте в службу 
підтримки клієнтів (559) 621-RIDE
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Як оплатити за 
проїзд?

• Коли ви сідаєте в автобус, оплатіть за проїзд 
біля водія

• Бути підготовленим із точними готівкою — це 
прояв ввічливості до інших пасажирів і 
допомагає автобусу дотримуватися розкладу

• Якщо у вас немає точної готівки, для 
переплати 25 центів і більше буде видана 
розмінна картка

• Якщо ви маєте право на пільговий тариф, 
покажіть своє посвідчення особи водієві 
перед оплатою

• Попросіть трансфер під час оплати проїзду. 
Ви можете скористатися своїм трансфером, 
щоб сісти в будь-який сполучний автобус, щоб 
дістатися до місця призначення

• Ваш трансфер діє на будь-який маршрут, у 
будь-якому напрямку протягом 90 хвилин з 
моменту видачі 7



Правила безпеки 
під час руху 
автобуса
• Ніколи не думайте, що водій автобуса вас 

бачить, він зосереджений на дорозі 
попереду

• Автобуси не можуть миттєво зупинятися
• Як тільки автобус від'їде від зупинки, він вже 

не зупиниться. Якщо ви запізнюєтеся, вам 
доведеться чекати наступного автобуса

• Зачекайте, поки автобус повністю 
зупиниться, перш ніж вставати або 
намагатися вийти

• Слідкуйте за тим, як виходите, і зачекайте, 
поки автобус відправиться, перш ніж 
переходити вулицю у 
визначеному/безпечному місці

• Під час пандемії КОВІД обов’язкові маски 
для обличчя
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    Користування 
автобусом для людей з 
інвалідністю

• Наші автобуси і наші водії готові до 
інвалідних візків та інших засобів 
пересування

• Засоби пересування повинні бути 
належним чином закріплені

• Наші водії навчені, щоб допомогти вам
• Також вітаються службові тварини
• Послуга паратранзиту Handy Ride 

доступна для людей з обмеженими 
можливостями, телефонуйте (559) 
621-7433
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Почувайтесь впевнено!
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Hе хвилюйтесь!
• Якщо ви вперше подорожуєте до місця 

призначення, виглядуйте у вікно та 
насолоджуйтеся поїздкою

• Автобуси зазвичай зупиняються кожні ¼ - 
½ милі

• Ви швидко ознайомитеся з орієнтирами 
на своєму маршруті

• Наступного разу, коли ви поїдете цим 
маршрутом, ви почуватиметеся 
впевненіше, бо знатимете, коли 
наближаєтеся до своєї зупинки
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Трохи спланувавши та підготувавшись, вам не 
доведеться покладатися на когось іншого. FAX може 

доставити вас, куди ви хочете, щоб ви могли 

насолоджуватися своєю свободою. ГАРНОГО ВАМ 
ДНЯ!
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   Контактна 
інформація та 
посилання

• www.fresno.gov/fax

• www.google.com/maps

• www.moovit.com

• FAX Customer Service: 559-621-RIDE 
(7433)

@fresnofax


