
 
 
 

 

Tạm ngừng dịch vụ Giao Thông Brampton đến Hành Lang Phía Tây Steeles 
bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 9 tháng 3 năm 2021) – Giao Thông Brampton sẽ tạm ngừng dịch vụ đến 
Hành Lang Phía Tây Steeles có hiệu lực kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động vào ngày 10 tháng 3.  
 
Đây là quyết định hoạt động do Giao Thông Brampton đưa ra trong quá trình điều tra đang diễn ra của 
Sở Y Tế Công Cộng Peel.  
 
Các tuyến đường dưới đây sẽ bị ảnh hưởng: 

• 511 Züm Steeles và 11 Steeles: điểm dừng cuối cùng được phục vụ sẽ là Đại Lộ Steeles và 
Đường Chinguacousy 

• 51 Hereford: điểm dừng cuối cùng được phục vụ sẽ là Đại Lộ Steeles và Financial Drive  
 
Việc tạm ngừng dịch vụ này sẽ có hiệu lực trong ít nhất bảy ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp cập nhật khi 
có sẵn. Các thay đổi bổ sung có thể được thực hiện. Hãy truy cập www.bramptontransit.com để biết 
thông tin và chi tiết về tuyến đường vòng.  
 
Cuộc điều tra cộng đồng về COVID-19 của Sở Y Tế Công Cộng Peel 
Giao Thông Brampton đang hợp tác chặt chẽ với Sở Y Tế Công Cộng Peel khi họ hoàn thành cuộc điều 
tra cộng đồng của mình.  
 
Theo hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng Peel nhằm giúp đảm bảo an toàn cho nhân viên và người 
dân, những người điều hành Giao Thông Brampton đã được thực hiện xét nghiệm tại chỗ và bắt buộc 
đeo khẩu trang y tế. Do yêu cầu phải tự cách ly trong một số trường hợp, mức độ dịch vụ của Giao 
Thông Brampton có thể bị ảnh hưởng. 
 
Sở Y Tế Công Cộng Peel đã thông báo rằng xét nghiệm đang được thực hiện hết sức thận trọng. Tại 
thời điểm này, với các biện pháp bổ sung được khuyến nghị, không có thêm rủi ro nào cho người điều 
hành, người dân hoặc người sử dụng giao thông công cộng ngoài rủi ro đã tồn tại do quá trình lây 
nhiễm cộng đồng đang diễn ra. Với sự lây nhiễm cộng đồng, điều quan trọng là tất cả những người sử 
dụng giao thông công cộng phải tiếp tục tuân theo các khuyến nghị của sở y tế công cộng. Không sử 
dụng giao thông công cộng nếu bạn có các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với người đã được chẩn đoán 
mắc COVID-19. Khi tham gia giao thông, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc càng xa càng tốt, đeo khẩu 
trang kín và tránh hạ khẩu trang xuống (kể cả khi ăn hoặc uống) trừ khi đó là trường hợp cấp cứu y tế.  
 
Để biết thêm thông tin về cuộc điều tra cộng đồng, vui lòng liên hệ Sở Y Tế Công Cộng Peel. Để biết 
các cập nhật về dịch vụ, vui lòng xem trang Twitter của Giao Thông Brampton hoặc gọi đến số 
905.874.2999. 
 
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. 
 
Với hướng dẫn từ Sở Y Tế Công Cộng Peel, chúng tôi nhắc nhở người đi xe những điều sau: 

http://www.bramptontransit.com/
http://www.twitter.com/BramptonTransit


 

 

• Đeo kín đồ che mặt hoặc khẩu trang loại không dùng trong y tế là bắt buộc tại các bến xe và trên 
xe buýt - các trường hợp miễn trừ bao gồm các tình trạng y tế được áp dụng. Đồ che mặt nên 
che được cả mũi, miệng và cằm của bạn mọi lúc. Tránh hạ khẩu trang xuống (kể cả khi ăn hoặc 
uống) trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp y tế. 

• Duy trì khoảng cách tại các bến xe và tại các điểm dừng xe buýt, ngay cả khi đã đeo khẩu trang. 

• Mang theo chất khử trùng cá nhân khi đi lại, như nước rửa tay khô hoặc khăn ướt, và rửa tay 
thường xuyên. 

• Nếu bạn bị ốm, vui lòng hạn chế sử dụng phương tiện công cộng. Đảm bảo đi xét nghiệm tại địa 
điểm đánh giá COVID-19 gần nhất và tuân theo các chỉ dẫn về sức khỏe cộng đồng. 

 
Giao Thông Brampton tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm 
tiềm ẩn với COVID-19 để đảm bảo an toàn cho các nhân viên và cộng đồng.  
 
Liên kết 

• Những Thay Đổi trong dịch vụ Giao Thông Brampton để đối phó với COVID-19 có hiệu lực từ 
ngày 9 tháng 3 
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