
 
 

 

 

Serviço dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) para Steeles West 
Corridor suspenso a partir de 10 de março 

 
BRAMPTON, ON (9 de março de 2021) – Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) vão 
suspender o serviço para Steeles West Corridor a partir do início do serviço no dia 10 de março.  
 
Trata-se de uma decisão operacional tomada pelos Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
durante a investigação ativa da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). 
 
Serão afetadas as seguintes linhas: 

• 511 Züm Steeles e 11 Steeles: a última paragem servida será Steeles Avenue e Chinguacousy 
Road 

• 51 Hereford: a última paragem servida será Steeles Avenue e Financial Drive 
 
Esta suspensão estará em vigor, pelo menos, sete dias. Daremos uma atualização assim que estiver 
disponível. Poderão ser implementadas alterações adicionais. Visite www.bramptontransit.com para 
informações e detalhes sobre desvios de linhas. 
 
Investigação COVID-19 da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) na comunidade 
Os Transportes de Brampton (Brampton Transit ) trabalham estreitamente com a Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health) enquanto concluem a sua investigação da comunidade. 
 
Em linha com as instruções da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) para ajudar a manter os 
funcionários e o público em segurança, os operadores dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
beneficiam de testes realizados no local e têm de usar obrigatoriamente máscaras cirúrgicas. Uma vez 
que o autoisolamento é necessário em alguns casos, é possível que os níveis de serviço dos 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) sejam afetados. 
 
A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) informou que a testagem está a ser realizada por excesso 
de prudência. Neste momento, com as medidas adicionais recomendadas, não existe risco adicional 
para os operadores, o público, ou os utentes dos transportes, para além do risco que existe devido à 
transmissão comunitária em curso. Existindo transmissão comunitária, é importante que todos os 
utentes dos transportes continuem a seguir as recomendações de saúde pública. Não utilize os 
transportes se tiver sintomas ou é um contacto próximo de alguém que tenha sido diagnosticado com 
COVID-19. Dentro dos transportes mantenha, o mais possível, a distância física, use uma máscara 
justa ao rosto e evite baixar as máscaras (incluindo para comer ou beber), a não ser que se trate de 
uma emergência médica. 
 
Para mais detalhes relacionados com a investigação na comunidade, contacte a Saúde Pública de Peel 
(Peel Public Health). Para atualizações dos serviços, verifique Brampton Transit’s Twitter ou ligue 
905.874.2999. 
 
Medidas de segurança COVID-19 
Continua a vigorar um programa reforçado de limpeza e higienização. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) é desinfetar todas as superfícies duras, os compartimentos dos 
condutores e os assentos de 48 em 48 horas. Atualmente, a maioria dos autocarros é higienizada de 24 
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em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies duras são limpos e higienizados 
diariamente.  
 
Seguindo as diretrizes da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), lembramos os passageiros do 
seguinte: 

• O uso de coberturas para o rosto justas ou máscaras não-cirúrgicas é obrigatório nos terminais 
e dentro dos autocarros – aplicam-se as isenções que incluem condições de saúde. As 
coberturas para o rosto devem cobrir sempre o nariz, a boca e o queixo. Evite baixar as 
máscaras (incluindo para comer ou beber), a não ser que seja uma emergência médica. 

• Mantenha o distanciamento físico nos terminais e nas paragens dos autocarros, mesmo quando 
estiver a usar máscara. 

• Quando viajar, leve sempre o seu desinfetante pessoal, tal como desinfetante ou toalhetes para 
as mãos e lave as mãos com frequência.  

• Se estiver doente, evite viajar nos transportes. Certifique-se de que realiza um teste no local de 
avaliação COVID-19 mais próximo e siga as instruções da saúde pública. 

 
Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) continuam a tomar as medidas necessárias para 
minimizar o potencial risco de exposição à COVID-19, com vista a manter os seus funcionários e a 
comunidade em segurança. 
 
Hiperligações 

• Alterações ao serviço dos Transportes de Brampton em resposta à COVID-19 a partir de 9 de 
março (Changes to Brampton Transit service in response to COVID-19 effective March 9) 
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