
 
 

 

 

Mga Pagbabago sa serbisyo ng Brampton Transit simula sa Nobyembre 1 
  

BRAMPTON, ON (Oktubre 19, 2021) – Simula sa Nobyembre 1, ipapatupad ng Brampton Transit ang 
sumusunod na mga pagbabago sa serbisyo para madagdagan ang kahusayan ng serbisyo at tiyakin na 
ang ating transit system ay mahusay na maigagalaw ang mga tao sa lungsod.  
 

501 Züm Queen  

• Ang karagdagang Weekday eastbound na mga biyahe sa umaga mula sa Bramalea Transit 
Terminal ay idinagdag para umalis sa 6:03 am, 6:13 am at 6:23 am. 

 
4/4A Chinguacousy  

• Dinagdagan ang gabing-gabi na dalas ng northbound sa Weekday mula sa kada 20 minuto 
tungo sa kada 15 minuto 

• Ang gabing-gabi na northbound na mga biyahe sa Weekday ay idinagdag na umalis sa 
Brampton Gateway Terminal  sa 11:45 pm, 12:00 am, 12:11 am, 12:15 am, 12:30 am, 12:45 am, 
1:00 am, 1:15 am at 1:30 am 

 
5 Bovaird  

• Ini-adjust ang serbisyo sa Sabado at Linggo para mas madagdagan ang pagka-maaasahan ng 
serbisyo 

 
11 Steeles 

• Ang umiiral na 2:20 pm eastbound na biyahe mula sa Maple Lodge Farms ay ini-adjust para 
magsimula sa serbisyo mula sa Lisgar GO Station sa 2:13 pm 

 
18 Dixie  

• Ang karagdagang southbound na mga biyahe sa mga Weekday mula Bramalea Transit Terminal 
ay idinagdag na umalis mula 6:15 am, 7:26 am at 7:40 am 

 
26 Mount Pleasant  

• Ibinalik ang ibinawas na serbisyo sa gabing-gabi sa Weekday 

• Idinagdag ang mga pag-alis sa Northbound Weekday mula sa Mount Pleasant Village Station – 
8:10 pm, 8:50 pm, 9:30 pm, 10:10 pm at 10:50 pm 

• Idinagdag ang mga pag-alis sa Southbound Weekday mula sa Clockwork Dr. & Chinguacousy 
Rd – 8:27 pm, 9:07 pm, 9:47 pm at 10:27 pm 

 
Mga pangkaligtasang pamamaraan sa COVID-19  
Habang patuloy nating nilalakbay ang COVID-19, nilalayon natin na makapagbigay ng pinakamahusay 
na serbisyong posible na inuuna ang kalusugan at kaligtasan ng rider at empleyado. Kahit na natapos 
na ang kautusan na manatili sa bahay, nananatili sa ating komunidad ang COVID-19 at kailangang 
manatili tayong mapagbantay, na sumusunod sa mga patnubay na ibinigay ng Peel Public Health. Ang 
serbisyo ay maaaring maaapektuhan at maaaring maganap ang mga kanselasyon, kaya 
pinapasalamatan namin ang inyong pasensya sa panahong ito.  
 
Kapag nagbibiyahe, magsuot ng mahigpit na pagkaka-fit na mask sa mga bus at terminal, at iwasan ang 
pagbaba ng inyong mask para kumain o uminom habang nagko-commute, maliban kung ito ay isang 



 

 

medikal na emergency. Panatilihing ligtas ang inyong sarili at ang iba sa pamamagitan ng paggamit ng 
hand sanitizer, madalas na paghuhugas ng iyong kamay, at paglayo mula sa iba. 
 
 
Ang dinagdagang iskedyul ng paglilinis at pag-sanitize ay nananatiling ginagawa. Layunin ng Brampton 
Transit na i-disinfect ang lahat ng matitigas na surface, mga compartment at upuan ng operator kada 48 
oras. Ang karamihan sa mga bus ay kasalukuyang sina-sanitize kada 24 oras. Ang mga pasilidad at 
mga terminal na may matitigas na mga surface ay pinupunasan at sina-sanitize araw-araw. 
 
 
Ang Lungsod ng Brampton ay nakikipagtulungan nang mabuti sa mga partner nito sa Peel Public 
Health, sa Pamahalaan ng Ontario, at sa Brampton Emergency Management Office para patuloy na 
subaybayan ang mga panganib.  
 
Bisitahin ang www.brampton.ca/COVID19 para sa mga regular na update at bisitahin ang 
www.bramptontransit.com o sundan ang @bramptontransit sa Twitter para sa mga update sa serbisyo. 
Ang mga tanong ay maaaring ipaabot sa Contact Centre ng Brampton Transit sa 905.874.2999. 
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KONTAK NG MEDIA  

Prabhjot Kainth 
Coordinator, Media at Pakikilahok sa Komunidad 
Strategic na Komunikasyon  
Lungsod ng Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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