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Tuyên bố của Thành Phố Brampton về trường hợp nhiễm COVID-19 thứ hai 
đã được xác nhận  

của Giao Thông Vận Tải Brampton 

Vào thứ Năm, ngày 2 tháng 4, Thành Phố Brampton được thông báo rằng một Tài Xế Giao Thông từ 
cơ sở Sandalwood của chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đây là trường 
hợp được xác nhận thứ hai của Giao Thông Vận Tải Brampton. 

Tại thời điểm này, ưu tiên hàng đầu của Thành Phố là cung cấp hỗ trợ cho cá nhân và gia đình của họ, 
và tiếp tục giúp bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của nhân viên, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. 

Ngay sau khi Thành Phố nhận được thông báo, nhân viên ngay lập tức đã tham gia Peel Public Health 
để cùng điều tra và quyết định các bước tiếp theo.  

Tài xế được xác định đã làm việc trên các tuyến sau đây vào thứ Bảy, ngày 28 tháng 3:  

• Tuyến 2 Main 

• Tuyến 501 Züm Queen 

• Tuyến 505 Züm Bovaird 

Peel Public Health đang liên lạc trực tiếp với những người liên quan đã có tiếp xúc gần với Tài Xế này. 
Những người liên quan đã tiếp xúc sẽ nhận được lời khuyên từ Public Health về các bước tiếp theo, 
bao gồm hướng dẫn tự cách ly trong 14 ngày kể từ khi tiếp xúc và theo dõi các triệu chứng. 

Đối với những người ngồi trên xe buýt nêu trên vào những ngày trên, nếu đang cảm thấy khỏe mạnh, 
không có triệu chứng gì thì nên tiếp tục sinh hoạt như bình thường và không gọi cho Public Health. 
Nếu quý vị xuất hiện các triệu chứng, xin vui lòng gọi cho Public Health. Nếu quý vị cần hỗ trợ y tế 
khẩn cấp, xin vui lòng gọi 911. 

Peel Public Health cũng chỉ ra rằng không có thêm nguy cơ nào trên xe buýt Giao Thông Vận Tải so 
với trong cộng đồng nói chung.  

Thành Phố đảm bảo với cộng đồng rằng họ sẽ tiếp tục thực hiện mọi bước cần thiết để giúp bảo vệ 
nhân viên, khách hàng và cộng đồng nhằm ứng phó với sự lây lan của COVID-19. 

Lịch trình vệ sinh và khử trùng tăng cường vẫn duy trì hiệu lực. Vào thời điểm này, việc khử trùng xe 
buýt sẽ được thực hiện sau mỗi 24 giờ. Phòng ăn trưa, bàn, kệ bếp và tay nắm cửa ở các cơ sở và 
nhà đón khách được làm sạch và khử trùng hai lần một ngày.   

Để hỗ trợ giữ khoảng cách tiếp xúc cho tài xế và hành khách, các biện pháp sau đây được áp dụng:  

• Sức chứa xe buýt bị giới hạn xuống còn một nửa chỗ ngồi. 



 

 

• Lên xe bằng cửa sau và không thanh toán tiền vé hiện đang có hiệu lực. Ngoài ra, một rào chắn 
kiểu dây xích bằng nhựa đã được lắp để tạo khoảng cách giữa các tài xế và hành khách, đồng 
thời cho phép những người sử dụng thiết bị hỗ trợ di chuyển tiếp tục lên xe bằng cửa trước. 

• 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 tạo khoảng cách tiếp xúc khi ở trên xe. 

• Ghế ngồi được đánh dấu với biển báo và hành khách được yêu cầu không ngồi ở những ghế 
này. 

• Hủy dịch vụ trên các tuyến ít hoạt động vào giờ cao điểm và cuối tuần.  Chuyển hướng nguồn 
lực đến các tuyến đường bận rộn nhất để hỗ giữ khoảng cách tiếp xúc và giải quyết đám đông.  

Thành Phố tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Peel Public Health. Bởi cuộc điều tra vẫn đang được tiến 
hành, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin mới ngay khi được biết. 
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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. 
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