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A Cidade de Brampton procede à reabertura de todos os parques em 11 de 

junho, com restrições de segurança 
 

Encerramento noturno dos parques às 22:00 
 

 
 
BRAMPTON, ON (8 de junho de 2020) – Na sequência das recomendações da Saúde Pública de Peel 
(Peel Public Health), a Cidade de Brampton vai proceder à reabertura dos mais de 500 parques na 
quinta-feira, 11 de junho. Esta medida inclui áreas abertas para sombra e piqueniques, bancos, 
parques para cães, o campo de golfe de disco (disc golf) do White Spruce Park, e parques para skate 
(exceto o Chinguacousy Park). Os parques encerrarão todas as noites às 22:00. Os campos de ténis e 
pickleball, o campo de golfe Peel Village (Peel Village Golf Course) e o Cemitério de Brampton 
(Brampton Cemetery) também permanecem abertos. 
 
Todos os parques infantis e estruturas de diversão, campos e amenidades desportivos, equipamento 
de preparação física ao ar livre, piscinas exteriores, piscinas de crianças/tapetes de respingos (splash 
pads), lavabos, e sistemas de água potável permanecem encerrados e estão inacessíveis ao público.  
 
Como medida adicional para garantir a segurança comunitária, todos os parques infantis e 
equipamento de preparação física ao ar livre serão delimitados por uma barreira de plástico laranja 
para desencorajar a utilização pública enquanto estas amenidades permanecerem encerradas. 
 
Lembramos os residentes que, neste momento, por imposição de emergência do Governo de Ontário, 
não são permitidos ajuntamentos com mais de cinco pessoas. A partir de sexta-feira, 12 de junho de 
2020, às 12:01, a província aumentará o limite dos ajuntamentos sociais de cinco para 10 pessoas. 
Deve ser mantida uma distância de, pelo menos, 2 metros (ou seis pés) de qualquer pessoa com a 
qual um residente não habite permanentemente.  
 
À medida que as amenidades abrirem serão disponibilizados caixotes de lixo adicionais e serão 
implementadas inspeções e remoção de lixo acrescidas, conforme necessário. 
 
Áreas para sombra e piqueniques 
 
Estarão em vigor medidas de distanciamento físico. As áreas para sombras/piqueniques terão limites 
rigorosos de ocupação máxima claramente assinalados em sinalética afixada nos parques onde 
existam essas áreas. 
 
Incentivamos os residentes a levarem as suas próprias cadeiras para utilizarem as áreas de sombra, 
uma vez que os funcionários da Cidade limitarão o acesso às mesas e cadeiras para prevenir a 
propagação da COVID-19. Os residentes devem levar as suas cadeiras para casa após a utilização. 
As cadeiras deixadas num parque da Cidade de Brampton durante a noite serão retiradas e 
eliminadas. 



 

 

 
Neste momento, não serão permitidas reservas para as áreas de piqueniques e espaços dos parques 
até nova ordem. 
 
Parques para cães 
 
Os quatro parques para cães de Brampton terão limites de ocupação máxima rigorosos, claramente 
marcados na sinalética afixada. 
 

• Bramalea Ltd Community Park (1030 Williams Parkway) 

• Chris Gibson Park (135 McLaughlin Road North) 

• Duggan Park (73 Vodden Street East) 

• White Spruce Park (10302 Heart Lake Road) 
 
Para mais informações sobre os parques para cães de Brampton, clique aqui (here). 
 
Programa Ambassador para parques 
 
É essencial educar os residentes para a importância de seguirem as diretrizes de distanciamento físico 
para parar a propagação da COVID-19. Com início em 13 de junho, durante os dias de semana à noite 
e aos fins de semana, os funcionários municipais estarão nos parques mais frequentados para 
interagirem com os residentes, aconselhando-os sobre as medidas de saúde e segurança em vigor.  
 
Os Serviços Corporativos de Segurança (Corporate Security Services) continuarão a monitorizar os 
parques. As pessoas que não respeitem o regulamento de distanciamento físico serão multadas num 
valor mínimo de $500 por cada infração, em conformidade com a Lei de Medidas de Emergência 
COVID-19 DE Brampton (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law). Solicita-se aos 
residentes que liguem para o 311 para denunciarem uma não-conformidade. 
 
Medidas de saúde e segurança COVID-19 
 
Tendo como prioridade a saúde e a segurança comunitária serão implementadas medidas rigorosas 
de distanciamento físico nos parques de Brampton. Deve ser sempre mantida uma distância de, pelo 
menos, 2 metros (ou seis pés) de qualquer pessoa com a qual o residente não habite. A Cidade incita 
os residentes a transportarem o seu desinfetante pessoal, tal como antissético para as mãos ou 
toalhetes, a lavarem as mãos com frequência, e a tossirem ou espirrarem para o cotovelo. 
 
A Cidade de Brampton está a trabalhar estreitamente com os seus parceiros da Saúde Pública de Peel 
(Peel Public Health) e do Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton Emergency 
Management Office) para prosseguir com a monitorização dos riscos. Visite www.brampton.ca/covid19 
para obter atualizações regulares e ligue para o 311 para contatar a Cidade de Brampton e a Região 
de Peel (Region of Peel) a qualquer momento. 
 
Citações 

«À medida que o tempo aquece, compreendemos que os residentes queiram sair das suas casas e 
aproveitar o ar puro. Estamos a trabalhar estreitamente com a Saúde Pública de Peel (Peel Public 
Health para garantir a reabertura das amenidades apenas quando for seguro fazê-lo. A saúde e a 
segurança da nossa comunidade continua a ser a nossa prioridade, e estou confiante que os 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Off-Leash-Parks.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

residentes respeitarão as diretrizes e praticarão o distanciamento físico quando saírem para desfrutar 
dos nossos parques.» 

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

«Através do Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working 
Group), continuamos a ter discussões relevantes com a comunidade para garantir uma abordagem 
abrangente com vista a proceder à reabertura das nossas instalações e amenidades. O nosso objetivo 
consiste em harmonizar cuidadosamente as necessidades dos residentes e de todos os intervenientes 
da Cidade, enquanto damos prioridade à saúde e à segurança.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor) Distritos (Wards) 3 e 4; Líder 
(Lead), Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação (Reopening and Recovery Working 
Group), Cidade de Brampton 

«A reabertura dos serviços e instalações da Cidade em segurança é a primeira prioridade da Cidade 
de Brampton e dos nossos funcionários. Continuaremos a dar os passos necessários para garantir que 
reabrimos os serviços da Cidade ao público de uma forma responsável e segura.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
  
«Com a chegada do verão, a reabertura gradual dos espaços ao ar livre, como os parques para cães, 
constituem uma oportunidade para os residentes saírem. Isto ajudará a promover a atividade física e o 
bem-estar mental, mas é importante lembrar que, pelo facto de abrirmos as amenidades, não significa 
que deixemos de ser cuidadosos. Os residentes devem continuar a seguir as recomendações para 
prevenir a propagação da COVID-19. É fundamental manter a distância de dois metros entre si, evitar 
multidões respeitando o número máximo de pessoas e cães nestes locais, lavar as mãos com 
frequência e após cada visita, realizar testes e permanecer em casa se estiver doente para que 
possamos avançar.» 
 

- Dr. Lawrence Loh, Médico-assistente interino de Saúde (Interim Medical Officer of Health), 
Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) 
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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


 

 

  

 
 


