Masks Required
Effective Wednesday, January 27, 2021 masks will be required when boarding Gwinnett
County Transit vehicles (local, express & paratransit). This new mask requirement is a
result of the new national mask mandate signed into order by the President and
following the Local Emergency Order No. 21-1-1 (executive order) signed into order by
Gwinnett County Chairwoman Hendrickson which went into effect January 26, 2021. If
a passenger does not have a mask upon boarding, one will be provided.

Máscaras Requeridas
A partir del miércoles 27 de enero de 2021 se requerirán máscaras al abordar
vehículos de Gwinnett County Transit (locales, expréso y paratránsito). Este nuevo
requisito de máscara es el resultado del nuevo mandato nacional de máscara firmado
por el Presidente y la Orden de Emergencia Local No 21-1-1 firmada por la Presidenta
del Condado de Gwinnett, Hendrickson, que entró en vigor el 26 de enero de 2021. Si
un pasajero no tiene una máscara al embarcar, se le proveerá una.

필요한 마스크
2021년 1월 27일 수요일, 귀넷 카운티 대중교통 차량(현지, 익스프레스 및 파라트랜짓)에
탑승할 때 마스크가 필요합니다. 이 새로운 마스크 요구 사항은 대통령이 명령에
서명하고 2021 년 1 월 26 일 발효 된 귀넷 카운티 의장 헨드릭슨 (Hendrickson)이
명령에 서명한 지역 비상 명령 21-1-1에 따라 새로운 국가 마스크 명령의 결과입니다.
탑승 시 마스크가 없는 경우, 1명이 제공됩니다.

Yêu cầu mặt nạ
Có hiệu lực từ thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021 sẽ được yêu cầu khi lên xe Gwinnett
County Transit (địa phương, express & paratransit). Yêu cầu mặt nạ mới này là kết quả
của nhiệm vụ mặt nạ quốc gia mới được Tổng thống ký thành lệnh và theo Lệnh khẩn
cấp địa phương số 21-1-1 được ký thành lệnh bởi Chủ tịch Hạt Gwinnett Hendrickson
có hiệu lực từ ngày 26 tháng 1 năm 2021. Nếu hành khách không đeo khẩu trang khi
lên máy bay, hành khách sẽ được cung cấp.

需要掩碼
從 2021 年 1 月 27 日（星期三）起，登上格溫內特縣交通車輛（本地、快遞和准交通）
時需要戴口罩。這一新的口罩要求是總統簽署新的國家口罩授權的結果，也是根據格溫
內特縣縣長亨德里克森於2021年1月26日簽署的第21-1-1號地方緊急命令的結果。如果
乘客在登機時沒有口罩，我們將提供口罩。

For more information, please contact GC Transit Customer Service at 770.822.5010, Monday thru
Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm.
www.gctransit.com
Gwinnett County Transit
@gctransit

