
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Giao Thông Brampton chuẩn bị thực hiện miễn tiền vé, hành khách lên xe 

từ cửa sau, xe buýt giảm nửa sức chứa và nhiều hơn thế, có hiệu lực từ 21 

tháng 3 và 23 tháng 3 

 
BRAMPTON, ON (ngày 20 tháng 3 năm 2020) – Hôm nay, Giao Thông Brampton thông báo 
rằng bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3, khách hàng không cần thanh toán tiền vé, và chỉ 
có thể lên xe qua cửa sau cho đến khi có thông báo mới về ứng phó với COVID-19. Khách 
hàng có nhu cầu tiếp cận đặc biệt cần sử dụng lối xuống dốc có thể tiếp tục sử dụng cửa 
trước.  
 
Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 23 tháng 3 và cho đến khi có thông báo mới, những thay đổi sau đây 
cũng sẽ có hiệu lực:  
 

• Dịch Vụ Cải Thiện Xe Buýt vào Thứ Bảy sẽ áp dụng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Có thể 
tìm thông tin chi tiết tại đây.  

• Dịch vụ Thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ tiếp tục lịch trình thường xuyên của mình. 

• Các văn phòng hành chính của Giao Thông Brampton tại 185 Clark Boulevard và 130 
Sandalwood Parkway West sẽ đóng cửa đối với công chúng. Vì không cần thanh toán 
tiền vé vào thời điểm này nên tất cả việc phát hành thẻ ID Giao Thông Brampton dành 
cho Người Cao Tuổi, thẻ Cựu Chiến Binh và thẻ PRESTO đều bị tạm dừng. Đối với các 
yêu cầu bị mất vé và tìm vé, khách hàng có thể gọi 905.874.2750, số máy lẻ 62732. 

 
Để giảm sự lây lan COVID-19 trong cộng đồng, Giao Thông Brampton sẽ thực hiện như sau 
vào ngày 23 tháng 3:  

• Tải trọng xe buýt sẽ được giới hạn xuống một nửa sức chứa để hỗ trợ thực hành cách 
ly xã hội. Điều này có nghĩa là khi đã đủ một nửa số người trên xe, xe buýt sẽ bỏ qua 
các điểm dừng và hành khách có thể bị bỏ lại phía sau. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện 
để bố trí xe buýt đón những hành khách còn lại.  

• Trên các tuyến đường đông đúc hơn, xe buýt có khớp nối sẽ được đưa vào sử dụng để 
hỗ trợ hành khách duy trì cách ly xã hội khi ở trên xe. Điều này có nghĩa là xe buýt có 
khớp nối Züm có thể hoạt động trên các tuyến đường thông thường. Vui lòng chú ý các 
biển báo điểm đến trên xe buýt.  

• Để đảm bảo có đủ khoảng cách giữa mọi người trên xe buýt, bao gồm cả nhân viên, 
ghế ngồi sẽ được đánh dấu bằng băng dính màu vàng và hành khách được yêu cầu 
không ngồi vào những ghế này.  

Nhà đón khách Giao Thông Brampton và trung tâm liên lạc của các nhà khách sẽ duy trì giờ 
hoạt động thường lệ vào thời điểm này. Mọi thay đổi trong giờ làm việc sẽ được thông báo tại 
bramptontransit.com. 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/transit/plan-your-trip/Pages/schedules.aspx
http://www.bramptontransit.com/


 

 

Lịch trình vệ sinh và khử trùng tăng cường vẫn duy trì hiệu lực. Mục tiêu của Giao Thông 
Brampton là khử trùng tất cả các bề mặt cứng, khoang vận hành và ghế ngồi sau mỗi 48 giờ. 
Các cơ sở và nhà đón khách có bề mặt cứng sẽ được lau rửa và khử trùng hàng ngày. Thành 
phố khuyến khích các tài xế mang theo chất khử trùng cá nhân khi đi lại, như nước rửa tay 
khô hoặc khăn ướt, và rửa tay thường xuyên. 
 
 
 
Thành phố Brampton đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Peel Public Health và Văn 
Phòng Biện Pháp Khẩn Cấp (Emergency Measures Office) Brampton để tiếp tục theo dõi rủi 
ro. Truy cập www.brampton.ca/covid19 để cập nhật thường xuyên và truy cập 
bramptontransit.com hoặc theo dõi @bramptontransit trên Twitter để cập nhật dịch vụ. 
 
Trích dẫn 

“Chúng tôi cam kết đảm bảo Brampton là một Thành Phố An Toàn Và Khỏe Mạnh trong thời 
gian đặc biệt này, và vì vậy chúng tôi đang triển khai việc miễn tiền vé, hành khách lên xe từ 
cửa sau và xe buýt giảm nửa sức chứa. Giao Thông Brampton là một dịch vụ quan trọng giúp 
nhiều cư dân tiếp cận nhu cầu thiết yếu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng việc tiếp 
cận đó. Cùng với các bên liên quan, chúng tôi cam kết sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của COVID-
19 tại Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thành phố Brampton cam kết cung cấp cơ hội di chuyển an toàn cho cư dân Brampton, đồng 
thời đảm bảo sự an toàn liên tục cho các nhà vận hành Giao Thông của chúng tôi. Để duy trì 
các dịch vụ của mình, thông báo hôm nay đảm bảo rằng chúng tôi đang tiếp tục đặt sự an 
toàn lên hàng đầu và lấy đó làm trọng tâm trong thời gian thử thách này.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền 
Thông & Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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