
 
 

 

 

Alterações ao serviço dos Transportes de Brampton (Brampton Transit), a 
partir de 4 de abril  em resposta ao COVID-19  

  

BRAMPTON, ON (2 de abril de 2020) – Em resposta ao COVID-19 e para assegurar que os 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) realizam o seu serviço à comunidade em segurança, no 
fim de semana seguinte, o serviço de autocarros será alterado até nova ordem, a partir de 4 de abril.  

As linhas abaixo serão condicionadas: 

Sábado: 

• 32 Father Tobin – serviço cancelado; continuará a operar de segunda a sexta-feira  
• 33 Peter Robertson – serviço cancelado; continuará a operar de segunda a sexta-feira 
• 56 Kingknoll – serviço cancelado; continuará a operar de segunda a sexta-feira 
• 52 McMurchy – frequência reduzida a intervalos de 50 minutos o dia todo  

Domingo: 

• 32 Father Tobin - serviço cancelado; continuará a operar de segunda a sexta-feira 
• 56 Kingknoll - serviço cancelado; continuará a operar de segunda a sexta-feira 
• 52 McMurchy – frequência reduzida a intervalos de 50 minutos o dia todo 

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 
limitar o número de passageiros a metade da capacidade de lugares sentados para apoiar as práticas 
de distanciamento físico. 

O esquema reforçado de limpeza e higienização permanece em vigor. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) é desinfetar todas as superfícies duras, os compartimentos dos 
condutores e os assentos a cada 48 horas. Atualmente, os autocarros são higienizados a cada 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 viajarem, 
tal como antissético para as mãos e 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 no Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton Emergency 
Management Office) para continuarem 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 dos serviços. As perguntas podem ser dirigidas ao Centro de Contacto dos 
Transportes de Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) pelo 905-874-2999. 

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9sxjavERG9zkLhiDJRJfID-2Bp-2BZQh8COBOZ4oH2L5OTdX0ur1_tBpkP1cmQ6HYFd3TGVRGvZaKWI3ed1h1vz9xDZl7GV4ZLQG2-2B38Ly52wYkR7tvItzLTbk7h5ZIfpH7q0SNYsZNkyp-2B6zJbfmZGFPlcDTb7hrjHF2iPz5QCXan6huz6uLeEUBfPCdjumqDnn8V9L7RqzwwJkckVLgycxHx9lktdavK45GrV49mwxsXQE22rD0lcaL9Da5kmjh5b7SFdL3GmPAaRMgw3oUUmoAYLb7xerENSV7BwZ0TlFweAuu0PVTtdTQ3v-2Bx5GX7ZBzGSvPealwfuuDOImX1zst2YyB8HosSxB6nHs3pjB8bdo1JJqn5Iic8nEd-2BQapWKiCZhSas5JwykJpDq8I0ShQOuwBDAjs-3D&data=02%7C01%7Cgurvinder.a.singh%40brampton.ca%7C8e67b96355494b4f142708d7d71e6555%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637214397862086558&sdata=rX737RMR9BsrS3VJtFiXamih4mfp83cM2ZxPCm6Hx74%3D&reserved=0
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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. 

 

 

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

