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A Cidade de Brampton solicita a todos os funcionários da Cidade que 
realizem testes, uma vez que o Governo de Ontário (Ontario Government) 

aumenta a capacidade de testagem nos centros de avaliação locais 

BRAMPTON, ON (25 de maio de 2020) – Hoje, a Cidade de Brampton está a solicitar a todos os 
funcionários da Cidade que contatem a sua unidade sanitária local para realizarem um teste COVID-
19.  A Cidade recomenda que todos os funcionários que creiam ter estado expostos ou contraído 
COVID-19 obtenham um teste. Este pedido surge na sequência da decisão do Governo de Ontário 
(Ontario Government), que visa providenciar uma maior capacidade de testagem, testando todos os 
indivíduos que o solicitem. 

A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) recebeu instruções da Saúde de Ontário (Ontario Health) 
para começar imediatamente a testar todas as pessoas que visitem um centro de avaliação local e 
para não recusar ninguém. Os residentes que procuram realizar um teste já não necessitam de ser 
encaminhados para um centro de avaliação pela Telessaúde Ontário (Telehealth Ontario), pelos 
Cuidados de Saúde Primários (Primary Care), ou pela Saúde Pública (Public Health). 

A Cidade está a adotar efetivamente medidas, que visam ajudar a achatar a curva e parar a 
propagação de COVID-19 em Brampton, através de medidas de saúde adicionais nas instalações da 
Cidade e nos Transportes de Brampton (Brampton Transit), e encerramentos de programas e serviços 
que promovam grandes aglomerações ou dificultem o distanciamento físico. 

O Ministério da Saúde (Ministry of Health) vai disponibilizar uma lista de todos os centros de avaliação 
no sítio Web da Província (Province’s website), incluindo locais, para que o público e os funcionários 
possam encontrar centros de avaliação facilmente. A Cidade saúda o empenho do Governo Provincial 
(Provincial Government) com vista a aumentar os testes e as avaliações móveis, e irá colaborar com 
os hospitais locais para viabilizar a avaliação móvel nos locais de trabalho dos serviços essenciais e 
imprescindíveis da Cidade.  

Através da Câmara de Comércio de Brampton (Brampton Board of Trade) e a Downtown Brampton 
BIA, a Cidade também vai incentivar as empresas locais a solicitarem aos funcionários de empresas 
que reabriram nas últimas semanas para também realizarem um teste. 

Citações 

«Falei ontem com o Primeiro-ministro e senti-me otimista com o aumento da capacidade de testagem 
na Província. Estamos a adotar o pedido do Governo, que consiste em solicitar às pessoas que não 
tenham sintomas para realizarem um teste COVID-19, para que Brampton possa ser um exemplo em 
Ontário. Assim, solicitamos aos funcionários da Cidade que realizem um teste, com vista a parar a 
propagação de COVID-19.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C34b78fbd85e841e5e8a408d800d48031%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637260259984149824&sdata=PcD78ep7I9PvASOAWGPXiZcKPi%2F6vPNPamzWkdedOho%3D&reserved=0


 

 

«A Cidade de Brampton está a colaborar com os nossos parceiros de saúde locais e os nossos 
parceiros empresariais para combater a COVID-19 e sabemos que a realização de mais testes pode 
ser importante para mitigar o impacto deste vírus na população de Brampton, especialmente no caso 
dos funcionários dos nossos serviços essenciais e imprescindíveis. Juntos, continuaremos a trabalhar 
para achatar a curva e parar a propagação.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 

«Como serviço imprescindível à circulação de residentes em Brampton durante esta pandemia, os 
nossos trabalhadores estão a desempenhar as suas funções e a trabalhar arduamente na linha da 
frente. Somos a favor da realização proactiva de testes aos nossos membros, para que possamos 
salvaguardar a sua segurança e a dos passageiros que utilizam os nossos transportes, enquanto 
contribuímos para achatar a curva.» 

- Frank Vani, Presidente (President), União de Transportes Integrados (Amalgamated Transit Union), 
Local 1573 

«As nossas equipas de emergência estão a adotar as medidas necessárias para assegurarem que 
enfrentamos esta pandemia COVID-19 de frente. À luz do aumento da capacidade de testagem da 
Província, incentivamos fortemente os nossos membros a realizarem testes, mesmo que não tenham 
sintomas, para que possamos reduzir a propagação deste vírus.»  

- Paul Lecompte, Presidente (President), Associação de Bombeiros Profissionais de Brampton 
(Brampton Professional Fire Fighters Association), Local 1068 

«Os nossos membros continuam a contribuir para a prestação de serviços municipais durante este 
período desafiante e incentivamos os nossos membros a fazerem parte da solução, para que 
possamos regressar à atividade normal, logo que possível. Com uma maior capacidade de testagem 
disponível, recomendamos que os membros realizem testes para que possamos fazer a nossa parte, 
com vista a superar a COVID-19.» 

 - União Canadiana de Funcionários Públicos (Canadian Union of Public Employees), Local 831 
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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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