
 
 
 

 

Những Thay Đổi trong dịch vụ Giao Thông Brampton để đối phó với COVID-
19 có hiệu lực từ ngày 4 tháng 5 

 
BRAMPTON, ON (ngày 29 tháng 4 năm 2020) –Để đảm bảo Giao Thông Brampton phục vụ cộng đồng 
của mình một cách an toàn trong trường hợp khẩn cấp COVID-19, dịch vụ xe buýt sẽ được thay đổi 
như sau cho đến khi có thông báo mới, có hiệu lực vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 5. 
 
Dịch vụ bổ sung và tần suất tăng lên trên các tuyến đường bên dưới sẽ được thông báo lại để giúp hỗ 
trợ tiếp cận với các cơ sở chăm sóc sức khỏe và khu vực việc làm ở Brampton, và để cải thiện quyền 
tiếp cận và kết nối với các dịch vụ Giao Thông Brampton khác. Những nỗ lực tốt nhất sẽ được thực 
hiện nhằm duy trì các dịch vụ này với các nguồn lực hiện có.  
 

• 511/511A Züm Steeles – Buổi Sáng Các Ngày Trong Tuần (6 giờ sáng đến 9 giờ sáng) và Giờ 
Cao Điểm Buổi Chiều (3 giờ chiều đến 7 giờ tối) tần suất tăng từ cứ 20 phút một chuyến thành 
10 phút một chuyến 

• 7/7A Kennedy – Buổi Sáng Các Ngày Trong Tuần (6 giờ sáng đến 9 giờ sáng) và Giờ Cao 
Điểm Buổi Chiều (3 giờ chiều đến 7 giờ tối) tần suất tăng thành 10 phút một chuyến 

• 8 Centre – Phục vụ thêm vào thứ Bảy  

• 14/14A Torbram – Buổi Sáng Các Ngày Trong Tuần (6 giờ sáng đến 9 giờ sáng) và Giờ Cao 
Điểm Buổi Chiều (3 giờ chiều đến 7 giờ tối) tần suất tăng thành 10 phút một chuyến 

• 18 Dixie – Buổi Sáng Các Ngày Trong Tuần (6 giờ sáng đến 9 giờ sáng) và Giờ Cao Điểm Buổi 
Chiều (3 giờ chiều đến 7 giờ tối) tần suất tăng từ cứ 15 phút một chuyến thành bảy phút một 
chuyến 

• 20/20A East Industrial – 20A trở lại phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu 

• 29 Williams Parkway – Phục vụ thêm vào giữa ngày (9 giờ sáng đến 3 giờ chiều) từ thứ Hai 
đến thứ Bảy, không phục vụ vào Chủ Nhật 

• 31 McVean – Phục vụ thêm vào giữa ngày (9 giờ sáng đến 3 giờ chiều) từ thứ Hai đến thứ Bảy, 
không phục vụ vào Chủ Nhật 

• 51 Hereford – Phục vụ thêm vào giữa ngày (9 giờ sáng đến 3 giờ chiều) từ thứ Hai đến thứ 
Bảy, không phục vụ vào Chủ Nhật 

• 52 McMurchy – Không phục vụ vào thứ Bảy và Chủ Nhật  

• 60 Hereford – Phục vụ thêm vào giữa ngày (9 giờ sáng đến 3 giờ chiều) từ thứ Hai đến thứ Sáu 
 
ID Người Cao Niên và thẻ Cựu Chiến Binh không được cấp do COVID-19. Khách hàng có thể tiếp tục 
sử dụng thẻ hết hạn cho đến khi có thông báo mới. 
 
Xin nhắc lại, quầy Dịch Vụ Khách Hàng tại các bến đều đóng cửa. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 5, giờ xây 
dựng bến tại Bến Bramalea, Bến Brampton Gateway và Bến Trung Tâm sẽ được đổi thành 6 giờ sáng 
đến 9 giờ tối.   
 
Truy cập www.bramptontransit.com để biết danh sách các tuyến hiện đang hoạt động và lịch trình. 
 
 

http://www.bramptontransit.com/


 

 

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. Phần lớn 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 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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