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Declaração da Cidade de Brampton sobre o terceiro caso confirmado de COVID-19 nos 
Transportes de Brampton (Brampton Transit 

BRAMPTON, ON (10 de abril de 2020) – No dia 9 de abril, a Cidade de Brampton teve conhecimento 
que um Condutor dos Transportes (Transit Operator) da sua Instalação de Sandalwood apresentou um 
resultado positivo no teste para COVID-19. Trata-se do terceiro caso confirmado nos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit). 

Nesta altura, a prioridade da Cidade é dar apoio a este indivíduo e à sua família, continuando a ajudar 
a proteger a segurança e a saúde dos nossos funcionários, clientes e comunidade. 

Logo que o Município foi informado, os funcionários contactaram imediatamente a Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health) para fazerem uma investigação em conjunto e determinarem os passos a 
seguir. 

O último dia de trabalho do indivíduo afetado foi 3 de abril, nas linhas seguintes: 
• Route 501 Züm Queen 

• Route 502 Züm Main 

As pessoas que viajaram nos autocarros em avaliação no dia acima indicado, que se sintam bem e 
sem sintomas, deverão continuar a cumprir as suas rotinas diárias e não deverão contactar a Saúde 
Pública (Public Health). Se desenvolver sintomas, contacte a Saúde Pública de Peel (Peel Public 
Health). Se necessitar de assistência médica de emergência, ligue para o 911. A Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health) também indica que não há risco suplementar para os passageiros num 
autocarro dos transportes públicos (public transit) do que haveria na comunidade em geral. 

O Município garante à comunidade que continuará a tomar as medidas necessárias para ajudar a 
proteger os funcionários, clientes e a comunidade contra a propagação de COVID-19. Um programa 
reforçado de limpeza e higienização continua a vigorar. Nesta altura, a higienização ocorre de 24 em 
24 horas. As instalações e os refeitórios, mesas, balcões e puxadores das portas do terminal são 
limpos e higienizados duas vezes por dia.   

Para apoiar o distanciamento físico entre condutores e passageiros, foram implementadas as 
seguintes medidas: 

• O número de passageiros nos autocarros está limitado a metade da capacidade de lugares 
sentados. 

• Entrada pela porta traseira e o pagamento de tarifas não se verifica. Além disso, foi instalada 
uma barreira de plástico do tipo corrente para criar espaço entre os condutores e os 
passageiros, embora sendo permitido que as pessoas com dispositivos de mobilidade 
continuem a entrar pelas portas dianteiras. 

• Nas linhas mais movimentadas, são disponibilizados autocarros articulados para que os 
passageiros possam manter o distanciamento físico enquanto estiverem dentro do autocarro. 

• Os assentos são identificados com sinalética e solicita-se aos passageiros que não se sentem 
nesses lugares. 



 

 

• O serviço nas linhas menos usadas foi cancelado durante as horas de ponta e nos fins de 
semana, e foram redirecionados recursos para as linhas mais movimentadas para apoiar o 
distanciamento físico e resolver a questão das multidões 

O Município continua a trabalhar estreitamente com a Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). 
Uma vez que esta investigação está em curso, serão fornecidas novas informações logo que estejam 
disponíveis.  
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 

 
 

 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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