
Sắp đóng cửa và phá dỡ 
Cầu Main Street
Cầu Main Street bắc qua I-405 ở Bellevue 
sẽ đóng cửa trong tối đa năm tháng, bắt 
đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2022. Trong 
khi đó, đơn vị xây dựng - thiết kế của 
WSDOT (Công ty Liên doanh Flatiron-
Lane) sẽ xây dựng Cầu Main Street mới 
bắc qua I-405. Sẽ có một đường vòng có 
biển báo. 

I-405/SR 167 PROGRAM OFFICE
600 108TH AVENUE NE, SUITE 405
BELLEVUE, WA, 98004 



Bạn có thắc mắc? Liên hệ 
với chúng tôi! 
Đường dây nóng xây dựng 24/7:  
425-818-0161     
Văn phòng dự án WSDOT: 
425-456-8585 hoặc   
i405sr167program@wsdot.wa.gov  
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Các hoạt động diễn ra trong quá trình đóng cửa cầu dài hạn
Công tác sẽ bắt đầu với việc đóng cửa tuyến I-405 giữa Đường số 4 Đông 
Bắc và Đường số 8 Đông Nam để đội công nhân có thể phá dỡ Cầu Main 
Street hiện tại một cách an toàn. Việc đóng cửa xa lộ này dự kiến sẽ bắt đầu 
lúc 10 giờ tối Thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 và kết thúc lúc 5 giờ sáng Thứ Hai, 
ngày 20 tháng 6 tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và những yếu tố khác.

Đường Main Street đi qua tuyến I-405 sẽ đóng cửa trong tối đa năm tháng 
trong khi đội công nhân xây dựng cầu mới. Biển báo sẽ chỉ dẫn tài xế, người 
đi bộ và đi xe đạp sang các tuyến đường vòng gần đó, nhưng người tham gia 
giao thông nên dự kiến là hiện tượng ùn tắc sẽ gia tăng tại khu vực này. 

Công trình này thuộc Dự án Mở rộng I-405, Renton đến Bellevue và Các 
làn cao tốc thu phí. Truy cập trang web của dự án để tìm hiểu thêm: https://
wsdot.wa.gov/I405Widening

Para obtener los materiales traducidos, visite  
https://wsdot.wa.gov/I405Widening 
번역된 자료를 보시려면 아래를 방문하십시오.   
https://wsdot.wa.gov/I405Widening 
Для получения переведенных материалов посетите   
https://wsdot.wa.gov/I405Widening  
Để đọc tài liệu dịch thuật, vui lòng truy cập   
https://wsdot.wa.gov/I405Widening  
请在 https://wsdot.wa.gov/I405Widening 查看翻译的资料。  

請至  https://wsdot.wa.gov/I405Widening 檢視翻譯的資料
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