
 
 

 

 

Quầy dịch vụ khách hàng tại các bến xe Giao Thông Brampton sẽ đóng cửa 
để ứng phó với COVID-19 có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4  

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 23 tháng 4 năm 2020) – Để đảm bảo Giao Thông Brampton phục vụ 
cộng đồng của mình một cách an toàn trong tình trạng khẩn cấp khẩn cấp COVID-19, các quầy dịch vụ 
khách hàng tại bến xe trung chuyển (Bến Xe Buýt Bramalea, Bến Xe Buýt Brampton Gateway, Bến Xe 
Buýt Downtown) sẽ đóng cửa, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 cho đến khi có thông báo mới. Các tòa 
nhà sẽ vẫn mở để có thể vào các cơ sở nhà vệ sinh. Ngoài ra, tòa nhà tại Bến Xe Buýt Trinity Common 
sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. 
 
Các quầy dịch vụ khách hàng tại các bến xe của chúng tôi đã thấy khối lượng giao dịch thấp trong 
những tuần gần đây, phần lớn là do những thay đổi trong hoạt động giao thông chẳng hạn như dịch vụ 
bị giảm thiểu và miễn tiền vé.  
 
Hành khách cần nạp thẻ PRESTO của mình có thể nạp trực tuyến tại www.PRESTOcard.ca hoặc tại 
Máy Bán Vé Tự Động PRESTO có sẵn tại Bến Xe Buýt Bramalea và Bến Xe Buýt Downtown. Để biết 
lịch trình và lập kế hoạch di chuyển, người đi có thể liên hệ với Giao Thông Brampton thông qua Trung 
Tâm Liên Lạc theo 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. Thành phố khuyến khích các tài xế mang theo chất khử trùng cá nhân khi đi lại, như 
nước rửa tay khô hoặc khăn ướt, và rửa tay thường xuyên. 
 
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 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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