
 

 

Những thay đổi trong dịch vụ Giao Thông Brampton có hiệu lực từ ngày 26 
tháng 4 năm 2021 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 12 tháng 4 năm 2021) – Lịch trình các tuyến đường Giao Thông 
Brampton sau đây sẽ được điều chỉnh để cải thiện dịch vụ kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021, cho đến khi 
có thông báo mới để đảm bảo hệ thống giao thông của chúng tôi có thể vận chuyển mọi người quanh 
thành phố một cách hiệu quả: 

• 505 Züm Bovaird: Lịch trình các ngày trong tuần và Thứ Bảy 
• 1 Queen: Lịch trình Chủ Nhật 
• 3/3A McLaughlin: Lịch trình các ngày trong tuần, thứ Bảy và Chủ Nhật 
• 5/5A Bovaird: Lịch trình các ngày trong tuần, thứ Bảy và Chủ Nhật 
• 6 James Potter: Lịch trình các ngày trong tuần 
• 9 Vodden: Lịch trình các ngày trong tuần, thứ Bảy và Chủ Nhật 
• 18 Dixie: Lịch trình các ngày trong tuần 
• 19 Fernforest: Lịch trình các ngày trong tuần 
• 26 Mount Pleasant: Lịch trình các ngày trong tuần và Thứ Bảy đã được điều chỉnh 
• 51 Hereford: Chuyến chạy về hướng Tây lúc 11 giờ tối các ngày trong tuần từ Bến Xe Brampton 

Gateway đã được điều chỉnh để khởi hành lúc 11:09 tối để tiếp nối với các chuyến xe khác tốt 
hơn 

• 54 County Court: Lịch trình các ngày trong tuần, thứ Bảy và Chủ Nhật 

Vui lòng kiểm tra lịch trình các tuyến đường trước khi đi lại. Giờ làm việc bến xe tại Bramalea, Brampton 
Gateway và Bến Xe Khu Trung Tâm là 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Bến Xe Trinity Common vẫn đóng cửa. 
Để biết giờ Dịch Vụ Khách Hàng tại các bến xe, vui lòng truy cập www.bramptontransit.com. 

Tất cả chúng ta cần làm tròn bổn phận của mình để giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn. Vui lòng 
nhớ: 

• Đeo 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. 

• 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. 

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 Peel Public Health, thành phố nhắc nhở hành khách bắt buộc phải 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. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|ca0f863c69694388a5a108d8fdc5f939|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637538374725089891|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=aM+MPNtW7CVMYxFcTRzJNZzcj0bfk1apx6HK/qMJLCk=&reserved=0


 

 

Truy cập www.brampton.ca/COVID19 để cập nhật thường xuyên và truy cập www.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. 
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