
 

 

Giao Thông Brampton ra mắt chương trình khách hàng thân thiết PRESTO 
mới 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 3 tháng 7 năm 2020) – Vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 7, Giao Thông 
Brampton sẽ triển khai chương trình khách hàng thân thiết cho phép khách hàng nhận các chuyến đi 
miễn phí khi họ thanh toán tiền vé bằng thẻ PRESTO. 

Khi hành khách thanh toán tiền cho 12 chuyến đi với Giao Thông Brampton trong khoảng thời gian một 
tuần từ Thứ Hai đến Chủ Nhật bằng số dư thẻ PRESTO của họ, mọi chuyến đi sau đó trong cùng tuần 
đó đều được miễn phí. 

Chương trình khách hàng thân thiết là một biện pháp mới và bổ ích để chuyên chở hành khách của 
Giao Thông Brampton, khuyến khích thanh toán không tiếp xúc. Tất cả các hành khách có thể nhận 
được các chuyến đi miễn phí không kể tuổi tác của họ, vì chương trình áp dụng cho tất cả các loại giá 
vé. Việc chuyên chở và giá vé được thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển khác và các 
khoản thanh toán đồng giá vé GO chiết khấu không được tính vào chương trình này. Vẫn có sẵn vé 
tuần. 

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. Phí thẻ PRESTO $6 chỉ được miễn trong một thời gian giới 
hạn – một thẻ chỉ dành cho mỗi khách hàng. Quầy Khách Hàng tại các bến trung chuyển đều mở, ngoại 
trừ tòa nhà bến xe buýt Trinity Common. 

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 trạm dừng xe buýt nhiều nhất có thể ngay cả khi đeo khẩu trang. Các hành khách cũng được nhắc 
nhở mang theo chất khử trùng cá nhân của riêng họ khi di chuyển, chẳng hạn như nước rửa tay khô 
hoặc khăn lau, rửa tay thường xuyên và ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay. Nếu bạn bị bệnh, vui lòng 
không đi xe, nhận xét nghiệm tại cơ sở đánh giá COVID-19 gần nhất và tuân thủ hướng dẫn về sức 
khỏe cộng đồng. 

Với hướng dẫn từ Peel Public Health, thành phố nhắc nhở hành khách rằng bắt buộc đeo khẩu trang 
không y tế trên xe buýt và tại các nhà đón khách. 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 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. 

  

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d9b1dffeb26d47e8613408d81f8136ff|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637293987747123157&sdata=dRsslfOQqHV7fq9x30i8huaiNQCMRxAI0L+kC7W696A=&reserved=0
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