
 
 

 

 

Alterações dos serviços dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) a 
partir de 27 de julho, em resposta à COVID-19, e novo processo de 

candidatura online para o cartão sénior 
  
BRAMPTON, ON (21 de julho de 2020) – Como parte do plano de reabertura e recuperação da Cidade, 
a partir de segunda-feira, 27 de julho, o serviço de autocarros será alterado até nova ordem, da 
seguinte forma. 
 
Alterações dos serviços 
 
As seguintes linhas dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) estarão a operar a partir de 27 de 
julho para assegurar que o nosso sistema de transportes realiza um transporte eficiente das pessoas 
em toda a cidade. 
 

• 501 Züm Queen  

• 502 Züm Main 

• 511/511A Züm Steeles 

• 1/1A Queen 

• 2 Main 

• 3 McLaughlin 

• 4/4A Chinguacousy  

• 5/5A Bovaird 

• 6 James Potter  

• 7/7A Kennedy  

• 8 Centre  

• 9 Vodden 

• 10 South Industrial 

• 11/11A Steeles 

• 14/14A Torbram  

• 15 Bramalea 

• 18 Dixie  

• 20A East Industrial  

• 23 Sandalwood 

• 26 Mount Pleasant 

• 29 Williams Parkway  

• 30 Airport Road 

• 31 McVean 

• 35 Clarkway  

• 50 Gore Road 

• 51 Hereford 

• 52 McMurchy  

• 53 Ray Lawson 



 

 

• 56 Kingknoll 

• 57 Charolais 

• 60 Mississauga  

• 115 Pearson Airport Express  
 
Visite www.bramptontransit.com para obter uma lista de linhas atualmente a funcionar e os respetivos 
horários. 
 
Convém lembrar que o horário do edifício do terminal dos Terminais Bramalea, Brampton Gateway e 
Downtown é das 6:00 às 19:00. O Terminal Trinity Common permanece encerrado. Para obter o horário 
do Serviço de Atendimento ao Cliente nos terminais, visite www.bramptontransit.com.   
 
Novo processo de candidatura online para o cartão sénior 
 
Os seniores podem agora solicitar online o seu cartão sénior dos Transportes de Brampton (Brampton 
Transit). Os candidatos têm de preencher o formulário online em www.bramptontransit.com, e anexar 
um comprovativo da idade, de residência em Brampton e foto a utilizar nos seus cartões. O cartão será 
posteriormente enviado ao candidato por correio.  
 
As datas de validade de todos os cartões sénior ativos foram revogadas indefinidamente. Os seniores 
podem continuar a usar o seu cartão expirado até nova ordem. 
 
Se os seniores perderam o seu cartão sénior dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) e 
necessitam de substitui-lo, podem contactar o programa do Cartão Sénior (Senior Card) pelo 905-874-
2750 ext. 16253 para obterem instruções sobre como proceder à substituição dos seus cartões. 
 

 
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 higienizada de 24 em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies 
duras são limpos e higienizados diariamente. 

A Cidade apela aos passageiros que, tanto quanto possível, continuem a praticar o distanciamento 
físico nos terminais, autocarros 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. Se estiver doente, não utilize os transportes, vá realizar um teste no centro 
de avaliação COVID-19 mais perto de si e siga as instruções da saúde pública. 

Seguindo as diretrizes da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), lembramos os passageiros que o 
uso de máscaras não-cirúrgicas é obrigatório nos autocarros e terminais. A Cidade de Brampton está a 
trabalhar estreitamente com os seus parceiros da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e do 
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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

