
 
 

 

 

Alterações ao serviço de Transportes de Brampton (Brampton Transit) em 
resposta ao COVID-19 em vigor a partir de 31 de março 

 
BRAMPTON, ON (30 de março de 2020) – Em resposta ao COVID-19 e no sentido de assegurar que 
os Transportes de Brampton (Brampton Transit) sirvam a comunidade com segurança, a partir de 31 de 
março o serviço de autocarros será alterado da forma seguinte.  
 
Com início amanhã e até nova ordem, o serviço no Período de Pico (Peak Period) da parte da manhã 
(das 6:00 às 9:00) e da parte da tarde (das 15:00 às 19:00) já não se encontra disponível nas linhas 
abaixo. Continuará disponível o serviço do meio-dia das 9:00 às 15:00, aproximadamente, e o serviço 
noturno após as 19:00, como é habitual. 
 

• 12 Grenoble 

• 13 Avondale 

• 16 Southgate 

• 17 Howden 

• 19 Fernforest 

• 32 Father Tobin 

• 33 Peter Robertson 

• 56 Kingknoll 
 
 
Estas alterações serão implementadas com vista a reatribuir recursos adicionais a algumas das linhas 
mais movimentadas dos Transportes de Brampton (Brampton Transit), uma vez que continuamos a 
restringir o número de passageiros nos autocarros a metade da capacidade de lugares sentados para 
apoiar as práticas de distanciamento físico. 
 
O programa reforçado de limpeza e desinfeção permanece em vigor. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) consiste em desinfetar todas as superfícies duras, os compartimentos dos 
condutores e os assentos a cada 48 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies 
duras serão limpos e desinfetados diariamente. Encorajamos os passageiros a transportarem o seu 
desinfetante pessoal quando viajam, tal como antissético para mãos ou toalhetes e a lavarem as suas 
mãos com frequência. 
 
A Cidade de Brampton continua a trabalhar estreitamente com os seus parceiros da Saúde Pública de 
Peel (Peel Public Health) e o Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton Emergency 
Management Office) para continuar a monitorizar os riscos. Visite www.brampton.ca/covid19 para 
atualizações regulares e visite www.bramptontransit.com ou siga @bramptontransit no Twitter para 
obter atualizações dos serviços. As perguntas podem ser encaminhadas para o Centro de Contacto 
(Contact Centre) dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) para 905-874-2999. 

 

http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/
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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 
 

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

