
 
 

 

 

Alterações no serviço dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) em 
resposta ao COVID-19 a partir de 13 de abril e informações sobre o serviço 

de Sexta-feira Santa  
 

BRAMPTON, ON (7 de abril de 2020) – Em resposta ao COVID-19 e de forma a garantir que os 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) estão a servir a sua comunidade em segurança, a partir 
de 13 de abril e até nova ordem, o serviço de autocarros será alterado como segue.  
 
As linhas indicadas abaixo funcionarão nos horários seguintes: 
 

• Segunda a sábado – os autocarros funcionarão em serviço de domingo reforçado (serviço de 
domingo normal com viagens adicionais durante os períodos de ponta na parte da manhã e da 
tarde nas linhas mais movimentadas, incluindo viagens mais cedo, semelhantes aos períodos 
de viagem normais dos dias úteis) 

• Domingo – os autocarros operarão no serviço de domingo, que inclui algumas linhas 
canceladas 

 

• 501 Züm Queen (apenas de Highway 7 para Vaughan Metropolitan Centre) 

• 502 Züm Main 

• 511/511A Züm Steeles 

• 1 Queen 

• 2 Main 

• 3/3A McLaughlin 

• 4/4A Chinguacousy 

• 5 Bovaird 

• 6 James Potter – Serviço em horas de ponta e sem serviço de domingo 

• 7/7A Kennedy 

• 10 Industrial – Apenas serviço de segunda a sexta-feira 

• 11/11A Steeles 

• 14/14A Torbram 

• 15 Bramalea 

• 18 Dixie 

• 20 East Industrial – Apenas serviço de segunda a sexta-feira  

• 23 Sandalwood 

• 26 Mount Pleasant – Apenas serviço até às 19:00 e sem serviço de domingo 

• 29 Williams Parkway – Apenas serviço em horas de ponta e sem serviço de domingo 

• 30 Airport Road 

• 31 McVean – Apenas serviço em horas de ponta e sem serviço de domingo 

• 50 Gore Road 

• 51 Hereford – Apenas serviço em horas de ponta e sem serviço de domingo 

• 53 Ray Lawson (sem serviço de domingo) 

• 56 Kingknoll (sem serviço de domingo) 



 

 

• 60 Mississauga Road – Apenas serviço em horas de ponta de segunda a sexta-feira e sem 
serviço de sábado/domingo 

• 115 Airport Express 
 

Visite www.bramptontransit.com para obter uma lista das linhas canceladas. 
 
Os autocarros articulados Züm podem ser atribuídos a outras linhas para uma capacidade suplementar 
e para apoiar as práticas de distanciamento físico. 
 
Estas alterações serão implementadas com vista a atribuir recursos adicionais a algumas das linhas 
mais movimentadas dos Transportes de Brampton (Brampton Transit), uma vez que continuamos a 
limitar o número de passageiros nos autocarros a metade da capacidade de lugares sentados para 
apoiar as práticas de distanciamento físico. O objetivo é fornecer o maior número de serviços que os 
recursos permitam, assegurando que todas as áreas da cidade possuem um acesso razoável aos 
transportes públicos. 
 
Serviço de Sexta-feira Santa – 10 de abril 
 
Na Sexta-feira Santa, os Transportes de Brampton (Brampton Transit) irão operar num serviço reduzido 
de domingo/feriado. As informações sobre o serviço reduzido de domingo/feriado, incluindo 
cancelamentos de linhas, estão disponíveis em www.bramptontransit.com. 
 
O Centro de Contacto (Contact Centre) estará aberto e disponível para assistir os passageiros das 9:00 
às 18:00 em 905.874.2999. 
 
As instalações dos Transportes de Brampton (Brampton Transit Facilities) e os balcões de Atendimento 
ao Cliente (Customer Service) nos terminais estão encerrados ao público.  
 
Medidas de segurança COVID-19 
 
Permanece em vigor um programa reforçado de limpeza e higienização. 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. Atualmente, os autocarros são higienizados de 24 em 24 
horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies duras são limpos e higienizados 
diariamente. Encorajamos os passageiros a transportarem o seu próprio desinfetante quando viajam, tal 
como antissético para as mãos ou toalhetes, e a lavarem as mãos com frequência. 
 
A Cidade de Brampton está a trabalhar 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), com vista 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 sobre os serviços. As perguntas podem ser dirigidas para o Centro de Contacto 
(Contact Centre) dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) pelo 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 
 

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

