
 

 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 

A Cidade de Brampton encerra todos os parques para ajudar a prevenir a 
propagação do COVID-19 
 
BRAMPTON, ON (26 de março de 2020) – Com efeito imediato e até nova ordem, os mais de 500 
parques em Brampton são todos encerrados ao público para ajudar a prevenir a propagação do 
COVID-19.  
 
Isto inclui:  

• parques infantis  

• parques para cães  

• todas as instalações desportivas ao ar livre e equipamento de preparação física exterior  

• estruturas para piqueniques  
 
Esta semana será instalada sinalética nos parques da Cidade a indicar o seu encerramento. 
 
Estes encerramentos estão harmonizados com a orientação da Saúde Pública de Peel (Peel Public 
Health) para que os residentes pratiquem o distanciamento físico e evitem concentrações em lugares 
públicos. 
 
Os residentes deverão contactar os Serviços de Segurança (Security Services) da Cidade para 
comunicar um problema através do 905.874.2111.  
 
Para obter as últimas atualizações sobre o que a Cidade de Brampton está a faze durante a situação 
do COVID-19, visite www.brampton.ca/COVID19.  
 
Citações 
 
«Na Cidade de Brampton, a nossa prioridade é e será sempre a saúde e a segurança dos nossos 
residentes. Estamos empenhados em fazer o possível para ajudar a prevenir uma maior propagação 
do COVID-19. Temos advertido os residentes para manterem o distanciamento físico e, com vista a 
achatar a curva, temos de tomar medidas mais firmes para transmitir a mensagem. É absolutamente 
crucial que os residentes compreendam a gravidade desta situação e a importância do distanciamento 
físico e de ficar em casa nesta altura.» 
 
- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal, Cidade de Brampton  
 
«A declaração de hoje de encerramento de todos os parques de Brampton reafirma o nosso 
compromisso em manter os nossos residentes e funcionários seguros durante este período. O COVID-
19 é uma pandemia em rápida evolução, e estamos a monitorizar a situação e a tomar medidas em 
conformidade.» 
 

- David Barrick, Diretor Administrativo, Cidade de Brampton 
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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 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

