
 

 

 
 

HOLIDAY SEASON SERVICE 2022 
 
 

During the holiday season of 2022, Gwinnett County Transit will operate 
on the following schedule: 
 

• Day before Thanksgiving – Wednesday, November 23: No commuter service 
will run. Local and paratransit service will operate. 

• Thanksgiving Day – Thursday, November 24: No commuter, local, or 
paratransit service will run. 

• Day after Thanksgiving – Friday, November 25: No commuter service will run. 
Local and paratransit service will operate. 

• Christmas Eve – Saturday, December 24: Local and paratransit service will 
operate. 

• Day after Christmas Day – Monday, December 26: No commuter service will 
run. Local and paratransit service will operate. 

• Day before New Year’s Eve – Friday, December 30: No commuter service will 
run. Local and paratransit service will operate. 

• New Year’s Eve – Saturday, December 31: Local and paratransit service will 
operate. 

 
 

 



 

 

 
Durante la temporada de vacaciones de 2022, Gwinnett County Transit 
operará en el siguiente horario:  
 
• Día antes del Día de Acción de Gracias – Miércoles, 23 de Noviembre: No se 

realizará ningún servicio expreso. El servicio local y de paratránsito operará. 

• Día de Acción de Gracias – Jueves, 24 de Noviembre: No se realizará ningún 
servicio expreso, local o de paratránsito. 

• Día después del Día de Acción de Gracias – Viernes, 25 de Noviembre: No se 
realizará ningún servicio expreso. El servicio local y de paratránsito operará. 

• Nochebuena – Sábado 24 de Diciembre: El servicio local y de paratránsito 
operará. 

• Día después del día de Navidad – Lunes, 26 de Diciembre: No se realizará ningún 
servicio expreso. El servicio local y de paratránsito operará. 

• Día antes de el Vispera de Año Nuevo – Viernes 30 de Diciembre: No se realizará 
ningún servicio expreso. El servicio local y de paratránsito operará. 

• Vispera de Año Nuevo– Sábado 31 de Diciembre: El servicio local y de 
paratránsito operará. 

 

 

 



 

 

 
在 2022 年假期期间，Gwinnett County Transit 将按以下时间表运行： 

 
• 感恩节前一天 - 11 月 23 日星期三：不提供通勤服务。本地和辅助运输服务将运

行。 

• 感恩节 - 11 月 24 日星期四：不提供通勤，本地或辅助运输服务。 

• 感恩节后一天 - 11 月 25 日星期五：不提供通勤服务。本地和辅助运输服务将运

行。 

• 平安夜 - 12 月 24 日星期六：本地和辅助运输服务将运行。 

• 圣诞节后的第二天 - 12 月 26 日星期一：不提供通勤服务。本地和辅助运输服务将

运行。 

• 除夕前一天 - 12 月 30 日星期五：不提供通勤服务。本地和辅助运输服务将运行。 

• •新年前夜 - 12 月 31 日星期六：本地和辅助运输服务将运行。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trong kỳ nghỉ lễ năm 2022, Gwinnett County Transit sẽ hoạt động theo 
lịch trình sau: 
 

• Ngày trước Lễ Tạ ơn - Thứ Tư, ngày 23 tháng XNUMX: Sẽ không có dịch vụ đi lại nào hoạt 
động. Dịch vụ vận chuyển địa phương và trung chuyển người khuyết tật sẽ hoạt động. 

• Ngày Lễ Tạ ơn - Thứ Năm, ngày 24 tháng XNUMX: Không có dịch vụ đi lại, địa phương hoặc 
dịch vụ vận chuyển người khuyết tật nào sẽ chạy. 

• Ngày sau Lễ Tạ ơn - Thứ Sáu, ngày 25 tháng XNUMX: Sẽ không có dịch vụ đi lại nào hoạt 
động. Dịch vụ vận chuyển địa phương và trung chuyển người khuyết tật sẽ hoạt động. 

• Đêm Giáng sinh - Thứ Bảy, ngày 24 tháng XNUMX: Dịch vụ vận chuyển địa phương và trung 
chuyển người khuyết tật sẽ hoạt động. 

• Ngày sau Ngày Giáng sinh - Thứ Hai, ngày 26 tháng XNUMX: Sẽ không có dịch vụ đi lại nào 
hoạt động. Dịch vụ vận chuyển địa phương và trung chuyển người khuyết tật sẽ hoạt động. 

• Ngày trước đêm giao thừa - Thứ Sáu, ngày 30 tháng XNUMX: Không có dịch vụ đi lại nào sẽ 
chạy. Dịch vụ vận chuyển địa phương và trung chuyển người khuyết tật sẽ hoạt động. 

• Đêm giao thừa - Thứ Bảy, ngày 31 tháng XNUMX: Dịch vụ vận chuyển địa phương và trung 
chuyển người khuyết tật sẽ hoạt động. 

 
 
 
 
 
 
 
For more information, please contact Gwinnett County Transit’s Customer Service at 770.822.5010, 
Monday through Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm. 

www.gctransit.com    @gctransit 
 

http://www.gctransit.com/

