
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

 
A Cidade de Brampton declara a suspensão do serviço presencial em 

bares, restaurantes e estabelecimentos do setor alimentar para conter a 
propagação do COVID-19 

 

BRAMPTON, ON (16 de março de 2020) – A Cidade de Brampton apoia a Saúde Pública de Peel 
(Peel Public Health) para que seja cumprida a declaração de hoje da Província de Ontário que 
determina a suspensão do serviço presencial em bares, restaurantes e estabelecimentos do setor 
alimentar, com vista a ajudar a controlar a propagação do COVID-19.  
 
Além disso, a Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) recomenda vivamente o encerramento de 
clubes noturnos, cinemas e locais de concertos a partir das 12:01 do dia 17 de março de 2020. 
A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) incita todos a esforçarem-se para cumprir o 
distanciamento social. O distanciamento social implica evitar o contacto físico e permanecer a uma 
distância segura em relação a outros (aproximadamente 2 metros). 
 
A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) continua a recomendar vivamente que os residentes que 
viajaram para fora do Canadá, incluindo os Estados Unidos, permaneçam em isolamento domiciliário 
durante 14 dias. 
 
Embora muitos restaurantes, bares e estabelecimentos do setor alimentar já tenham dado o passo 
responsável e consciente de alterar voluntariamente a forma como realizam transações, com vista a 
proteger os residentes de Peel, qualquer empresa em Peel que opte por desafiar as recomendações 
da Província e da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) será sujeita a imposições no âmbito da 
Lei de Proteção e Promoção da Saúde (Health Protection and Promotion Act). 
 
A Cidade de Brampton encoraja os residentes a apoiarem os estabelecimentos do setor alimentar 
utilizando as opções de retirar e levantar refeições disponível. 
 
Para obter as atualizações mais recentes e perguntas frequentes (FAQ) sobre o encerramento de 
serviços, instalações e programações da Cidade, visite: www.brampton.ca/covid19. 
 
Para se manter atualizado relativamente às informações da Saúde Pública de Peel (Peel Public 
Health), visite: www.peelregion.ca/coronavirus. 
 
CITAÇÃO 
 
«Anteciparmo-nos e ajudarmos a prevenir a propagação do COVID-19 requer uma ação rápida e 
coletiva. A Cidade de Brampton apoia totalmente as recomendações de hoje da Saúde Pública de Peel 
(Peel Public Health), que visam dar prioridade à segurança da comunidade através do encerramento 
temporário de todos os serviços de refeições nos estabelecimentos locais, incluindo restaurantes, 
bares e cafés. A Cidade de Brampton está empenhada em minimizar o impacto da ação sem 
precedentes que está a ser tomada em resposta ao COVID-19. É mais importante do que nunca que 
permaneçamos unidos como comunidade, e solicito o apoio contínuo de todos durante as próximas 
semanas.»  

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton 
 

http://www.brampton.ca/covid19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus&data=02%7C01%7CNatalie.Stogdill%40brampton.ca%7Cf31d433df86e4148062108d7c9ee5f75%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637199897944257448&sdata=1754btEol1q4SvwQlyqPYvEZa1AFA3Z5cMIu6bsFQ8g%3D&reserved=0


 

 

-30- 

Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 
 

 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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