
 

 

Các tài xế của Giao Thông Brampton được khuyến nghị nên đeo khẩu trang 
không dùng trong y tế trên xe buýt, tại các điểm dừng xe buýt và nhà đón 

khách 

 BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 22 tháng 5 năm 2020) – Chính quyền Ontario và Khu Vực Peel hiện 
khuyến nghị rằng những người đang di chuyển trên phương tiện giao thông công cộng, nơi việc giữ 
khoảng cách tiếp xúc có thể là một thách thức, nên đeo khẩu trang không dùng trong y tế. Sức khỏe và 
sự an toàn của người dân và nhân viên là vô cùng quan trọng đối với Thành Phố và Thành Phố rất 
khuyến khích các tài xế nên đeo khẩu trang không dùng trong y tế trên xe buýt của Giao Thông 
Brampton và tại các điểm dừng xe buýt và nhà đón khách do COVID-19. 

Hành khách được nhắc nhở cần giữ khoảng cách tiếp xúc sáu foot (2 mét) với người khác khi ở nhà 
đón khách và điểm dừng xe buýt và trong khi ở trên xe buýt.   

Để biết thêm thông tin liên quan đến khẩu trang không dùng trong y tế, vui lòng truy cập trang web của 
Khu Vực Peel và trang web của Chính Quyền Ontario. 

Các biện pháp an toàn đối phó với 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 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. 

Trích dẫn 

“Sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng chúng ta vẫn là điều quan trọng nhất đối với Thành Phố chúng 
ta. Tôi khuyến khích tất cả các tài xế của Gia Thông Brampton làm theo khuyến nghị của chính quyền 
Ontario và Khu Vực Peel và đeo khẩu trang không dùng trong y tế trên xe buýt và tại các điểm dừng xe 
buýt và nhà đón khách. Chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục chống lại sự lây lan của COVID-19.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton vẫn tận tâm cung cấp cơ hội vận chuyển an toàn cho các tài xế của Giao Thông 
Brampton và nơi làm việc an toàn cho các nhà điều hành Giao Thông của chúng ta. Thành Phố khuyến 
khích các tài xế làm theo lời khuyên của chính quyền Ontario và Sở Y Tế Cộng Cộng Khu Vực Peel để 
đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng của chúng ta.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|be455efca89543ca10e008d7fe8cac94|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637257752457628686&sdata=6yLR374bpJeqBL4UfMG/BCuRX9+2qQyh4xq6HBI7zd8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|be455efca89543ca10e008d7fe8cac94|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637257752457628686&sdata=TBiDG2rSYYL+Jybf/8QPJEsboOrkzRMHVmSudL4erHM=&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptontransit.com/
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