
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   

Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) vão repor as tarifas e a 
entrada pela porta dianteira, e tornar o uso de máscaras não-cirúrgicas 

obrigatório, a partir de 2 de julho 

BRAMPTON, ON (3 de junho de 2020) – Hoje, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Patrick 
Brown, e os Transportes de Brampton (Brampton Transit) anunciaram uma série de medidas como 
parte do plano de reabertura e recuperação da Cidade de Brampton. Com início na quinta-feira, 2 de 
julho, o pagamento das tarifas e a entrada pela porta dianteira entrarão novamente em vigor. 
Obedecendo às fortes recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e do Governo 
de Ontario (Government of Ontario) relativas ao uso de máscaras nos transportes públicos, os 
passageiros e condutores dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) terão de usar 
obrigatoriamente máscaras não-cirúrgicas nos autocarros e terminais, a partir de 2 de julho. 

A saúde e a segurança dos passageiros e dos funcionários é a principal prioridade dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) e da Cidade de Brampton e estas alterações serão implementadas como 
forma de assegurar ambas. 

Pagamento de tarifas 

A partir de 2 de julho será necessário efetuar o pagamento de tarifas em todos os autocarros dos 
Transportes de Brampton (Brampton Transit). Incentivamos os passageiros a utilizarem o seu cartão 
PRESTO para pagarem as tarifas como forma de pagamento sem contacto. Para obter todos os 
detalhes sobre as tarifas, clique aqui (click here). 

Providenciar transportes acessíveis para os seniores continua a ser a principal prioridade da Cidade e, 
dado o impacto da COVID-19, todos os cartões de identidade para seniores ativos deixam de ter datas 
de validade por tempo ilimitado. Os Balcões de Atendimento ao Cliente (Customer Counters) nos 
terminais dos transportes vão reabrir após 2 de julho. Forneceremos informações atualizadas assim 
que estiverem disponíveis. 

As alterações às tarifas propostas para 2020 foram diferidas até novo aviso. 

Entrada pela porta dianteira 

A partir de 2 de julho, os Transportes de Brampton (Brampton Transit) vão permitir que todos os 
passageiros entrem nos autocarros pela porta dianteira. Os passageiros devem sair pelas portas 
traseiras. Lembramos os clientes que devem manter as medidas de distanciamento físico, 
permanecendo a uma distância de dois metros (six feet) entre si, lavar as mãos com frequência, e 
tossir e espirrar para o cotovelo. 

Máscaras não-cirúrgicas  

Para obedecer às fortes recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e do Governo 
de Ontário (Government of Ontario) de usar máscaras nos transportes públicos, a partir de 2 de julho, 
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o uso de máscaras não-cirúrgicas será obrigatório para os passageiros e condutores dos Transportes 
de Brampton (Brampton Transit) nos autocarros e nos terminais. 

Embora as máscaras sejam obrigatórias, as crianças com menos de dois anos, ou pessoas com 
incapacidades ou outros problemas de saúde que as impeçam de usar uma máscara não terão de as 
usar. 

Para obter informações adicionais sobre as mascaras não-cirúrgicas, incluindo como usar, colocar, 
remover e limpar devidamente a sua máscara não-cirúrgica, visite o website da Saúde pública de Peel 
(Peel Public Health) e o website do Governo de Ontário (Government of Ontario).  

Medidas de segurança COVID-19 
 
Permanece em vigor um programa reforçado de limpeza e desinfeção. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) consiste na desinfeção de todas as superfícies duras, dos 
compartimentos dos condutores e dos assentos de 48 em 48 horas. Atualmente, a maioria dos 
autocarros é desinfetada de 24 em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies 
duras são limpos e desinfetados diariamente.  

A Cidade apela aos passageiros que continuem a praticar o distanciamento físico nos autocarros, 
terminais e paragens de autocarros, mesmo enquanto estiverem a usar uma máscara. Também 
lembramos os passageiros que devem transportar o seu desinfetante pessoal, tal como antissético 
para as mãos ou toalhetes, durante a viagem, lavar as mãos com frequência e tossir ou espirrar para o 
cotovelo. 

Com orientação da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), a Cidade de Brampton incentiva todas 
as pessoas a usarem uma máscara não-cirúrgica, especialmente em locais onde seja difícil manter o 
distanciamento físico. A Cidade de Brampton está a trabalhar estreitamente com os seus parceiros da 
Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e do Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton 
(Brampton Emergency Management Office) para continuar a monitorizar os riscos. 
Visite www.brampton.ca/covid19 para obter atualizações regulares e 
visite www.bramptontransit.com ou siga @bramptontransit no Twitter para obter atualizações dos 
serviços. As perguntas podem ser enviadas para o Centro de Contacto dos Transportes de Brampton 
(Brampton Transit’s Contact Centre) para o 905.874.2999. 

Citações 

«Durante a pandemia COVID-19 temos de trabalhar em conjunto para mantermos a nossa segurança 
e a dos outros. Se utiliza os Transportes de Brampton (Brampton Transit), apelo que adquira e use 
uma máscara não-cirúrgica nos autocarros e terminais, e siga as diretrizes da Saúde Pública de Peel 
(Peel Public Health) e do Governo de Ontário (Government of Ontario) sobre como usar, colocar, 
remover e limpar devidamente a sua máscara não-cirúrgica para a saúde e segurança de todos.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Assegurar a circulação dos residentes em segurança durante a COVID-19 é uma prioridade do nosso 
Conselho Municipal (City Council). Estas medidas de segurança adicionais para os funcionários e 
passageiros dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) garantem que os transportes continuem 
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a ser uma opção segura à medida que damos passos essenciais para procedermos à reabertura da 
nossa Cidade.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 1 e 5; Presidente 
(Chair), Serviços Comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

«A Cidade Brampton está dedicada a fornecer um serviço de transportes salutar e seguro à nossa 
comunidade. Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) estão a tomar todas as medidas 
necessárias para reintroduzir as tarifas e a entrada pela porta dianteira, e para implementar o uso 
obrigatório de máscaras não-cirúrgicas de uma forma saudável e segura com a orientação da Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health) e o Governo de Ontário (Government of Ontario).» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

                   
-30- 

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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