
 

 

Uso de máscaras não-cirúrgicas recomendado aos passageiros dos 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) nos autocarros, nas paragens 

dos autocarros e nos terminais  

BRAMPTON, ON (22 de maio de 2020) – O governo de Ontário e a Região de Peel (Region of Peel) 
recomendam agora o uso de máscaras não-cirúrgicas às pessoas que viajam nos transportes públicos, 
em locais onde o distanciamento físico possa ser um problema. A saúde e a segurança dos residentes 
e dos funcionários são de importância primordial para a Cidade, recomendando-se vivamente aos 
passageiros que usem máscaras não-cirúrgicas nos autocarros dos Transportes de Brampton 
(Brampton Transit), nas paragens dos autocarros e nos terminais, devido à COVID-19. 

Lembramos os passageiros que devem manter o distanciamento físico, permanecendo a uma distância 
de 2 metros (seis pés) de outros enquanto estiverem nos terminais e nas paragens dos autocarros e 
durante a entrada nos autocarros. 

Para obter informações sobre as mascaras não-cirúrgicas, visite o sítio Web (website) da Região de 
Peel (Peel Region) e o sítio Web (website) do Governo de Ontário (Government of Ontario). 

Medidas de segurança COVID-19 
 
Permanece em vigor um programa reforçado de limpeza e higienização. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) consiste na desinfeção de todas as superfícies duras, dos 
compartimentos dos condutores e dos 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. Encorajamos os passageiros a transportarem o seu 
desinfetante pessoal quando viajam, tais como antissético para as mãos ou toalhetes e a lavar as mãos 
com frequência. 
 
A Cidade de Brampton está a trabalhar estreitamente com os seus parceiros na 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 obter 
atualizações regulares e visite www.bramptontransit.com ou siga @bramptontransit no Twitter para 
obter atualizações sobre os serviços. As perguntas podem ser dirigidas ao Centro de Contacto (Contact 
Centre) dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) para o 905.874.2999. 

Citações 

 

«A saúde e a segurança da nossa comunidade continuam a ser de importância primordial para nós na 
Cidade. Apelo aos passageiros dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) que sigam a 
recomendação do governo de Ontário e da Região de Peel (Region of Peel) e usem máscaras não-
cirúrgicas nos autocarros, nas paragens dos autocarros e nos terminais. Juntos, podemos continuar a 
combater a propagação de COVID-19.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqBL4UfMG%2FBCuRX9%2B2qQyh4xq6HBI7zd8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fface-coverings-and-face-masks&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7Cbe455efca89543ca10e008d7fe8cac94%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637257752457628686&sdata=TBiDG2rSYYL%2BJybf%2F8QPJEsboOrkzRMHVmSudL4erHM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19
http://www.bramptontransit.com/


 

 

«A Cidade de Brampton continua a empenhar-se, com vista a providenciar transportes seguros aos 
passageiros dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) e um local de trabalho seguro para os 
nossos operadores dos transportes (Transit operators). Apelamos aos passageiros que sigam os 
conselhos do governo de Ontário e da Saúde Pública da Região de Peel (Region of Peel Public Health) 
para garantir a saúde e a segurança da nossa comunidade.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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CONTACTO DE IMPRENSA 

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

