
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Giao Thông Brampton sẽ vận hành xe buýt gia tăng công suất, có hiệu lực 

từ  
ngày 2 tháng 7 

 
Sẽ bắt buộc dùng khẩu trang không y tế, thanh toán tiền vé và lên cửa 

trước sẽ được phục hồi 

 
 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 29 tháng 6 năm 2020) – Theo hướng dẫn của Peel Public Health và là 
một phần trong kế hoạch mở cửa trở lại và phục hồi của Thành Phố Brampton, bắt đầu từ Thứ Năm, 
ngày 2 tháng 7, Giao Thông Brampton (Brampton Transit) sẽ hoạt động gia tăng công suất xe buýt.  
 
Thành Phố nhắc nhở hành khách rằng theo khuyến nghị kiên quyết của Peel Public Health và Chính 
Quyền Ontario về việc đeo khẩu trang khi sử dụng giao thông công cộng, hành khách và người điều 
khiển Giao Thông Brampton bắt buộc phải đeo khẩu trang không y tế trên xe buýt và tại các nhà đón 
khách từ ngày 2 tháng 7. Thanh toán tiền vé và lên cửa trước cũng sẽ được phục hồi. 
 
Tăng công suất trên xe buýt  
 
Giao Thông Brampton sẽ vận hành xe buýt gia tăng công suất bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 khi hành 
khách bắt buộc phải đeo khẩu trang không y tế bắt đầu cùng ngày. Số lượng hành khách tối đa được 
phép trên mỗi xe buýt như sau:  
 

- Xe buýt 40 foot: 35 người 
- Xe buýt 60 foot: 55 người  

 
Công suất gia tăng này tương đương với tải trọng kín chỗ ngồi. Hành khách có thể ngồi hoặc đứng.   
Điều quan trọng là hành khách luôn phải đeo khẩu trang trong khi đi phương tiện công cộng vì điều này 
sẽ cho phép Giao Thông Brampton hoạt động với công suất tăng này. Không tuân thủ đeo khẩu trang 
có thể dẫn đến việc Giao Thông Brampton phải quay trở lại công suất thấp trước đó. Xe buýt sẽ tiếp 
tục hoạt động với công suất một nửa chỗ ngồi cho đến ngày 2 tháng 7.  
 
Trường hợp ngoại lệ cho trẻ nhỏ và những người dân có nguy cơ 
 
Mặc dù khẩu trang sẽ là bắt buộc, song có những trường hợp ngoại lệ. Trẻ em dưới hai tuổi hoặc 
những người không thể đeo khẩu trang vì lý do y tế sẽ được miễn nhưng được yêu cầu duy trì khoảng 
cách tiếp xúc hai mét với các hành khách khác. 
 
Giao Thông Brampton tập trung vào việc giữ cho cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Hành khách tham 
gia giao thông được khuyến khích sử dụng phán đoán tốt của họ, tuân thủ các biện pháp an toàn và 
đeo khẩu trang nếu có thể.  
 



 

 

Chỉ riêng khẩu trang sẽ không ngăn được sự lây lan của COVID-19 nhưng có thể giúp bảo vệ những 
người xung quanh bạn. Khi đeo khẩu trang, điều quan trọng là phải thường xuyên thực hành vệ sinh 
tay đúng cách và duy trì khoảng cách tiếp xúc bất cứ khi nào có thể. Nếu bạn ốm, hãy đi xét nghiệm tại 
trung tâm đánh giá COVID-19 hoặc địa điểm di động và vui lòng ở nhà, tránh tham gia giao thông. 
 
Để biết thêm thông tin liên quan đến khẩu trang không y tế, bao gồm cách đeo, chỉnh, tháo và vệ sinh 
khẩu trang không y tế đúng cách, xin truy cập trang web của Peel Public Health và trang web của 
Chính Quyền Ontario. 
 
Thanh toán tiền vé 
 
Bắt buộc phải thanh toán tiền vé trên tất cả các chuyến xe buýt của Giao Thông Brampton bắt đầu từ 
ngày 2 tháng 7. Các hành khách được khuyến khích sử dụng thẻ PRESTO của mình để thanh toán 
tiền vé như một hình thức thanh toán không tiếp xúc. Các hành khách vẫn sử dụng tiền mặt để thanh 
toán cho các chuyến đi của họ, được khuyến khích mua thẻ PRESTO từ quầy Dịch Vụ Khách Hàng. 
Chỉ áp dụng trong thời gian giới hạn, phí thẻ PRESTO $6 được miễn - một thẻ cho mỗi khách hàng. 
 
Cung cấp hệ thống giao thông dễ dàng cho người cao tuổi vẫn là ưu tiên hàng đầu của Thành Phố và 
vì tác động của COVID-19 nên tất cả ngày hết hạn thẻ ID của người cao tuổi đang hoạt động đã được 
miễn vô thời hạn.  
 
Quầy Khách Hàng tại các nhà đón khách, ngoại trừ tòa nhà Đón Khách Chung Trinity, đều mở cửa.  
 
Thay đổi giá vé đề xuất năm 2020 đã được hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. 
 
Lên cửa trước 
 
Giao Thông Brampton sẽ cho phép tất cả hành khách lên xe buýt qua các cửa trước bắt đầu từ ngày 2 
tháng 7. Các hành khách phải xuống qua cửa sau.  
 
Hành khách cho nhu cầu tiếp cận đặc biệt có thể tiếp tục xuống xe qua các cửa trước. 
 
Các biện pháp an toàn chống COVID-19 
 
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. Đa số các xe buýt 
hiện đang được khử trùng sau mỗi 24 giờ. Các cơ sở và nhà đón khách có bề mặt cứng sẽ được lau 
và khử trùng hàng ngày. 
 
Thành Phố kêu gọi hành khách tiếp tục thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc tại các nhà đón khách và 
tại các bến xe buýt ngay cả khi đeo khẩu trang nhiều nhất có thể. Các hành khách cũng được nhắc 
nhở mang theo chất khử trùng cá nhân của riêng họ, chẳng hạn như nước rửa tay khô hoặc khăn lau 
khi di chuyển, rửa tay thường xuyên và ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay. Nếu bạn ốm, vui lòng không 
tham gia giao thông, làm xét nghiệm tại địa điểm đánh giá COVID-19 gần nhất và làm theo hướng dẫn 
về sức khỏe cộng đồng. 
 
Với hướng dẫn từ Peel Public Health, Thành Phố Brampton khuyến khích mọi người đeo khẩu trang 
không y tế, đặc biệt là tại các địa điểm khó có thể giữ khoảng cách tiếp xúc. Thành phố Brampton đang 
hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Peel Public Health và Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp (Emergency 
Management Office) Brampton để tiếp tục theo dõi rủi ro. Truy cập www.brampton.ca/covid19 để cập 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|b4857492a58f49ef838708d819f71105|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637287896211998843&sdata=WhY9ZsmEo06jssIJDRlNsshkXr3011Srbu6ZmNYKpRQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|b4857492a58f49ef838708d819f71105|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637287896212008835&sdata=92L61tJRY2x96R/4RAvDJ8LkfXr4GJRn3qck1ak46ic=&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

nhật thường xuyên và truy cập bramptontransit.com hoặc theo dõi @bramptontransit trên Twitter để 
cập nhật dịch vụ. Mọi thắc mắc có thể gửi trực tiếp về Trung Tâm Liên Lạc của Giao Thông Brampton 
theo số 905.874.2999. 
 
 
Trích dẫn 

“Là một phần trong kế hoạch mở cửa trở lại và phục hồi của chúng tôi, một số thay đổi sẽ áp dụng với 
Giao Thông Brampton bắt đầu từ ngày 2 tháng 7. Xe buýt sẽ hoạt động gia tăng công suất, sẽ bắt buộc 
dùng khẩu trang không y tế hoặc đồ che mặt, và thanh toán tiền vé và lên cửa trước sẽ được phục hồi. 
Những thay đổi này sẽ giữ cho cộng đồng khỏe mạnh và an toàn trong khi vẫn đảm bảo chúng tôi có 
dịch vụ giao thông hiệu quả và đáng tin cậy ở Brampton.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Tôi tin tưởng rằng các hành khách sẽ tôn trọng bản thân, người điều khiển phương tiện và những 
người khác bằng cách đeo khẩu trang không y tế nếu có thể, và thực hành vệ sinh đúng cách, khi 
chúng tôi tăng công suất chỗ ngồi trên Giao Thông Brampton. Chúng tôi tiếp tục đảm bảo cho các hành 
khách di chuyển, và cùng nhau, chúng ta có thể giảm nguy cơ lây truyền COVID-19.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành 
Phố Brampton 

“Thông qua Tổ Công Tác Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi, chúng tôi tiếp tục có các cuộc thảo luận đầy ý 
nghĩa với cộng đồng để đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện giúp mở cửa trở lại thành phố. Quyết 
định này đi kèm với hướng dẫn của Peel Public Health và đi kèm với các nhu cầu của hành khách vẫn 
là ưu tiên hàng đầu.”  

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Trưởng Nhóm, Tổ Công Tác Mở Cửa 
Trở Lại và Phục Hồi, Thành Phố Brampton 

“Giao Thông Brampton đang làm việc chăm chỉ để giữ cho cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh và an 
toàn. Chúng ta có thể hoạt động tăng công suất vì khẩu trang không y tế sẽ là bắt buộc bắt đầu cùng 
ngày. Các hành khách – vui lòng góp phần để giữ cho dịch vụ giao thông của chúng ta khỏe mạnh, an 
toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.” 

- 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. 

http://www.bramptontransit.com/
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
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