
 

 
 

 

 

 

Alterações ao serviço dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) a 
partir de 28 de junho de 2021 

 

  

BRAMPTON, ON (17 de junho de 2021) – A partir de 28 de junho de 2021, os horários dos Transportes 
de Brampton (Brampton Transit) serão ajustados para melhorar o serviço, até nova ordem, com vista a 
garantir que o nosso sistema de transportes oferece um transporte eficaz às pessoas na cidade: 

• 17 Howden: horários de dias úteis ajustados 

• 23 Sandalwood: horários de dias úteis, sábado e domingo e apresentação de NOVOS 
Autocarros Elétricos nesta linha. 

• 115 Pearson Airport Express: horários de dias úteis, sábado e domingo ajustados 

• 200-217 i-Ride as linhas escolares e as viagens escolares extra nas 4/4A, 7/7A, 9, 21, 32 e  57 
estão canceladas. 

Antes de viajar verifique os horários das linhas. Os horários dos edifícios dos terminais nos Terminais 
de Bramalea, Brampton Gateway e Downtown são das 6:00 às 21:00. O Terminal Trinity Common 
continua encerrado. Para obter os horários do Serviço de Atendimento ao Cliente (Customer Service) 
nos terminais, visite www.bramptontransit.com.  
 
Aceitam-se pedidos de renovação do cartão ID Sénior (Senior ID) online. Visite bramptontranist.com em 
Tarifas (Fares) e preencha o formulário do pedido de renovação. O seu novo cartão ID Sénior (Senior 
ID) ser-lhe-á enviado pelo correio. 
  
Temos todos de fazer a nossa parte para mantermos a nossa comunidade segura. Lembre-se do 
seguinte: 

• As máscaras são obrigatórias nos terminais e dentro dos autocarros. As máscaras devem estar 
ajustadas e cobrir sempre o nariz, a boca e o queixo. 

• Mantenha o distanciamento físico nos terminais e paragens de autocarro, mesmo enquanto 
estiver a usar máscara 

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

• Se estiver doente, evite utilizar os transportes. Certifique-se de que realiza um teste na zona de 
avaliação COVID-19 mais próxima e segue as instruções de saúde pública. 

  
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 
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 que o 
uso de máscaras não-cirúrgicas é obrigatório nos autocarros e terminais. A Cidade de Brampton 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

trabalha estreitamente com os seus parceiros da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e com o 
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.comou siga @bramptontransit no Twitter para atualizações dos serviços. As 
perguntas podem ser dirigidas ao Centro de Contacto dos Transportes de Brampton (Brampton 
Transit’s Contact Centre) pelo número 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 
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