
    

 
 

 

 

 

 

Số:   230422    /TB-ECOPM 

Ngày: 23/04/2022 
THÔNG BÁO 

Lịch trình Ecobus áp dụng từ ngày 25/04/2022 
 

Kính gửi: Quý cư dân! 

Căn cứ tình hình thực tế vận hành của hệ thống Ecobus và đảm bảo lộ trình di chuyển của cư 

dân Ecopark, Công ty ECOPM trân trọng thông báo lịch trình Ecobus áp dụng từ ngày 

25/04/2022: 

1. Điều chỉnh giờ đón/trả khách: 

- Tuyến 4A: 6:05 → 5:55. 

- Tuyến 1B: 6:00 → 5:50; 6:15 → 6:10 

- Tuyến 2B: 6:15 → 6:00; 6:35 → 6:20; 6:55 → 6:40; 7:20 → 7:05; 7:50 → 7:35. 

- Tuyến 3B: 6:10 → 6:00; 6:30 → 6:25 và các chuyến 6:50; 7:10; 7:30. 

- Tuyến 4B: 6:20 → 6:10. 

- Tuyến 5B: 6:20 → 6:10. 

2. Bổ sung thêm điểm đón/ trả khách: 

- Tuyến 1A: Chuyến 6:35. 

- Tuyến 1B: Chuyến 6:35. 

3. Một số nội quy khi sử dụng Ecobus: 

- Cư dân sử dụng Ecobus bắt buộc phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay . 

- Cư dân Ecopark thể hiện ứng xử văn minh khi sử dụng Ecobus, nghiên cứu kỹ lịch trình 

và tuân thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của nhân viên hỗ trợ và lái xe. 

- Hành khách có dấu hiệu sốt, ho, khó thở không sử dụng dịch vụ Ecobus để bảo vệ cộng 

đồng. 

Quý cư dân cân nhắc lựa chọn phương tiện di chuyển, khuyến nghị vẫn nên ưu tiên sử dụng 

phương tiện cá nhân và lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, 

gia đình và cộng đồng. 

Khi cần hỗ trợ, Quý cư dân vui lòng liên hệ theo số tổng đài CSKH 1900 555 565 hoặc gửi 

email tới hòm thư: ecobus@ecopark.com.vn để được giải quyết thấu đáo. 

Trân trọng thông báo! 

 CÔNG TY ECOPM 
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