
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   

 
Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) vão distribuir 100 000 

máscaras aos passageiros em resposta à COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (11 de junho de 2020) – Em 10 de junho, o Presidente do Conselho Municipal 
(Mayor) Patrick Brown, em nome do Conselho, anunciou que os Transportes de Brampton (Brampton 
Transit) vão começar a distribuir gratuitamente 100 000 máscaras não-cirúrgicas aos seus passageiros 
na semana de 22 de junho, até haver stocks suficientes, como primeiro passo do plano de reabertura e 
recuperação da Cidade de Brampton.  
 
Serão distribuídas máscaras não-cirúrgicas nos Terminais Bramalea, Brampton Gateway e Downtown 
dos Transportes de Brampton (Brampton Transit). 
 
Nas próximas semanas serão anunciados mais detalhes. 
 
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, 
o uso de máscaras não-cirúrgicas será obrigatório para os passageiros e condutores dos Transportes 
de Brampton (Brampton Transit) nos autocarros e nos terminais, quando o pagamento de tarifas e a 
entrada pela porta dianteira forem restituídos. 
 
Embora as máscaras sejam obrigatórias, as crianças com menos de dois anos, ou pessoas com 
deficiências 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 higienização. 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. 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042655560%26sdata%3DRN6QEAQ83%252BgFjaV2DPLmV19JLrc8LqfGDbkbWLqTTTA%253D%26reserved%3D0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042665547%26sdata%3DCTz848jCwb5gX7yvcW3XFPheXyoRYXa1yJ288j463EE%253D%26reserved%3D0


 

 

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 

«Tenho o prazer de anunciar que iremos distribuir 100 000 máscaras não-cirúrgicas aos passageiros 
nos terminais dos Transportes de Brampton (Brampton Transit). Se for passageiro dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit), aconselho-o a obter e usar uma máscara não-cirúrgica nos autocarros e 
terminais para cuidar de si e dos outros. Siga as diretrizes da Saúde Pública de Peel (Peel Public 
Health) e do Governo de Ontário sobre como usar, colocar, remover e limpar a sua mascara não-
cirúrgica para a saúde e segurança de todos.» 

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

«A saúde e a segurança são a principal prioridade do nosso Conselho Municipal, quando se trata de 
manter os residentes a circular em segurança durante a COVID-19. Vamos providenciar para que os 
passageiros obtenham facilmente máscaras não-cirúrgicas e as utilizem nos Transportes de Brampton 
(Brampton Transit) – será tão fácil como realizarem o seu trajeto diário, enquanto houver stocks 
suficientes.» 

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

«À medida que a Cidade de Brampton reabre e recupera da COVID-19, estamos empenhados em 
prestar um serviço de transportes salutar e seguro à nossa comunidade. Seguindo as recomendações 
da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e do Governo de Ontário, estamos a tomar todas as 
medidas de segurança para entregar estas máscaras aos passageiros de uma forma saudável e 
segura.» 

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

 

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Caeb18fde1d604bad6a9a08d8081eff55%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637268276682016975&sdata=x54twwzT7spse7oeKe2xIwajuMee5NoVxFwz%2FbpQWYw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

