
 
 

 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  
 

Declaração da Cidade de Brampton sobre um caso 
confirmado de COVID-19 nos Transportes de 

Brampton (Brampton Transit) 
 
Terça-feira, 24 de março de 2020  
 
Na segunda-feira, 23 de março, a Cidade de Brampton teve conhecimento que um Condutor 
dos Transportes (Transit Operator) da nossa instalação de Clark apresentou um resultado 
positivo no teste do COVID-19. Trata-se do primeiro caso confirmado nos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit). 
 
A nossa equipa esteve em contacto com este Condutor que se encontra em isolamento 
domiciliário. 
 
Nesta altura, a principal prioridade da Cidade é dar apoio ao indivíduo afetado e à sua família, 
continuando a ajudar a proteger a segurança e a saúde dos nossos funcionários e 
comunidade. 
 
Logo que o Município foi informado, os funcionários contactaram imediatamente a Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health) e têm estado em contacto com eles desde então. A Saúde 
Pública (Public Health) está a contactar diretamente os funcionários que estiveram em contacto 
próximo com este Condutor. Os funcionários contactados irão receber os conselhos da Saúde 
Pública (Public Health) sobre os passos a seguir, incluindo indicação para permanecerem em 
isolamento domiciliários durante 14 dias a partir da sua exposição e monitorizarem os 
sintomas. A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) indica que não há risco suplementar 
para os passageiros nos autocarros dos Transportes (Transit) para além do que haveria na 
comunidade em geral. 
 
Nesta altura, foi possível identificar que o condutor trabalhou nas seguintes linhas nos dias 10, 
11, 12, e 13 março: 
• 11 Steeles  
• 51 Hereford  
• 53 Ray Lawson 
• 57 Charolais  
 
A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e o Município de Brampton estão a trabalhar em 
conjunto para perceber o calendário detalhado. 



 

 

As pessoas que viajaram nos autocarros em avaliação nos dias acima indicados, 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 desenvolverem sintomas, contactem a Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health). Se necessitarem de assistência médica de emergência, 
liguem para o 911.  
 
O Município assegura a comunidade que continuará a fazer tudo para ajudar a proteger a 
segurança dos nossos funcionários, clientes e comunidades.  
 
O programa reforçado de limpeza e desinfeção continua a vigorar. O objetivo dos Transportes 
de Brampton (Brampton Transit) é desinfetar todas as superfícies duras, os compartimentos do 
condutor e os assentos a cada 48 horas. Nesta altura, estamos a desinfetar a cada 24 horas. 
As instalações e os refeitórios, mesas, balcões e puxadores das portas do terminal são limpos 
e desinfetados duas vezes por dia.    
 
Para apoiar o distanciamento social entre condutores e passageiros: 
• O número de passageiros nos autocarros está limitado a metade da capacidade de lugares 
sentados.  
• Entrada pela porta traseira e não se realiza o pagamento de tarifas. Além disso, estamos a 
colocar uma barreira de plástico do tipo corrente para criar espaço entre os condutores e os 
passageiros, embora seja permitido às pessoas com dispositivos de mobilidade continuarem a 
entrar pelas portas dianteiras. 
• Nas linhas mais movimentadas, são disponibilizados autocarros articulados para que os 
passageiros possam manter o distanciamento social enquanto estiverem dentro do autocarro.  
• Os assentos são identificados com fita amarela e solicita-se aos passageiros que não se 
sentem nesses lugares. 
 
O Município continua a trabalhar estreitamente com os seus parceiros da Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health). Uma vez que a sua investigação está em curso, serão fornecidas 
novas informações logo que estejam disponíveis. 
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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. 

 

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


 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

