
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

 

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

 

BRAMPTON, ON (24 de junho de 2020) – Hoje, a Cidade de Brampton foi informada de que um 
Condutor dos Transportes de Brampton (Transit Operator) da sua instalação de Sandalwood testou 
positivo para COVID-19. 

Logo que o Município foi informado, os funcionários contactaram imediatamente a Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health). 

O indivíduo em questão trabalhou esta manhã na linha 502 Züm Main e ontem, 23 de junho, nas linhas 
seguintes: 

• Route 502 Züm Main 

• Route 511 Züm Steeles 

• Route 4 Chinguacousy 

O condutor permanecerá em autoisolamento durante 14 dias. Neste momento, a prioridade da Cidade 
é apoiar este indivíduo e a sua família, e continuar a proteger a saúde e a segurança dos seus 
funcionários, clientes e comunidade. 

As pessoas que viajaram no autocarro 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. 

No mês passado, a Cidade de Brampton solicitou aos seus funcionários que procurassem realizar 
testes à COVID-19 na sua unidade de saúde local. Este pedido veio na sequência da decisão do 
Governo de Ontário (Ontario Government) de fornecer uma capacidade adicional para realizar testes e 
testar todas as pessoas que o solicitassem. 

Nas próximas semanas, os Transportes de Brampton (Brampton Transit) vão fornecer testes no local 
em todas as suas instalações e continuarão a incentivar a realização proactiva de testes para todos os 
funcionários. 



 

 

À medida que a Cidade reabre gradualmente, está a dar todos os passos necessários para ajudar a 
proteger os funcionários, clientes e a comunidade contra a 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.  
 
Seguindo as recomendações 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. Sempre que possível, o Município incentiva os passageiros a 
manterem as medidas de distanciamento físico, permanecendo a uma distância de, pelo menos, dois 
metros (seis pés) entre si nos terminais, nas paragens de autocarros, mesmo enquanto estiverem a 
usar máscara. Lembramos os passageiros que devem transportar o seu desinfetante pessoal, como 
antissético para as mãos e toalhitas, quando viajarem, lavarem as mãos com frequência e tossirem ou 
espirrarem para o cotovelo. 

A partir de quinta-feira, 2 de julho, o pagamento de tarifas e a entrada pela porta dianteira serão 
repostos. Na sequência das fortes recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e do 
Governo de Ontário (Government of Ontario) de usar máscaras nos transportes públicos, será 
obrigatório que os passageiros e condutores dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) usem 
máscaras não-cirúrgicas nos autocarros e terminais a partir de 2 de julho para ajudar a parar a 
disseminação da COVID-19. 

Embora as máscaras sejam obrigatórias, as crianças ou as pessoas com deficiências ou outros 
problemas de saúde que as impeçam de usar uma máscara não terão de as usar. 
 
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. 
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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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 
 


