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A Cidade de Brampton passa à Fase 2 da sua reabertura em segurança 

 

BRAMPTON, ON (24 de junho de 2020) – Hoje, a Cidade de Brampton entra na fase seguinte da sua 
recuperação na sequência do anúncio do Governo de Ontário, permitindo que a Região de Peel 
(Region of Peel) passe para a Fase 2 da reabertura provincial. 

Como parte da Fase 2, o Município vai reabrir em segurança os serviços, instalações e amenidades 
seguintes: 

Campos de férias de verão 

A Cidade de Brampton oferece campos de férias modificados de 13 de julho a 4 de setembro, para 
crianças com idades entre os 4 e 10 anos. O registo abre a 29 de junho, online e através do 311. Para 
assegurar a segurança de todos os participantes, a programação incluirá um número acrescido de 
atividades interiores e exteriores individualizadas. As medidas de segurança também serão reforçadas, 
incluindo: 

• Um máximo de oito participantes e dois instrutores por grupo no campo 

• Equipamento de proteção individual usado pelos líderes do campo 

• Limpeza e desinfeção acrescidas em todas as instalações 

Tapetes de respingos (Splash Pads) e Professor’s Lake 

Os tapetes de respingos em Brampton abrem no sábado, 27 de junho. 

O Município antecipa a abertura de Professor’s Lake para meados de julho e o público terá acesso à 
praia através de marcação de reservas. 

Pavilhões: treinos de patinagem artística/hóquei 

A partir de 29 de junho, os pavilhões abrem apenas para treinos. Neste momento, não será permitido 
entrar sem marcação e as reservas têm de ser efetuadas através dos funcionários municipais em 905-
874-BOOK. As marcações de alugueres começam em 25 de junho. O reforço das medidas de 
segurança inclui a limitação do uso a um número máximo de 10 participantes, incluindo treinadores. 
Neste momento não haverá acesso aos vestiários. 

Campos desportivos, campos de atletismo e basquetebol 

A partir de 26 de junho, os campos de basquetebol ao ar livre estarão disponíveis para uso público. 



 

 

Em 3 de julho, será autorizada a utilização de campos desportivos ao ar livre e de gaiolas de rebatidas 
de basebol, estando disponível apenas para treinos. Neste momento não será permitido entrar sem 
marcação e as reservas têm de ser efetuadas através dos funcionários municipais em 905-874-BOOK. 
Não haverá acesso aos vestiários. Será permitido um número máximo de 10 participantes por campo, 
incluindo treinadores. 

Pátio Brampton (Patio Brampton) 

A partir de hoje, o Município aceita candidaturas de estabelecimentos alimentares para Prolongamento 
Temporário dos Pátios (Temporary Patio Expansions). Os restaurantes e bares de Brampton estão 
autorizados a prolongar os seus pátios para os passeios e áreas de estacionamento privadas para 
terem mais espaço para lugares sentados no exterior. Estão disponíveis mais informações para 
empresas na página relativa aos Pátios de Brampton (Patio Brampton page) da Cidade. 

Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 

Seguindo as recomendações da Cidade de Brampton e da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), 
a Biblioteca de Brampton (Brampton Library) prepara-se para introduzir um serviço de recolha sem 
contacto no passeio em locais selecionados das filiais, como 2.ª fase do seu plano de reabertura. Os 
detalhes estão disponíveis em www.bramptonlibrary.ca e no Facebook e Twitter da Biblioteca de 
Brampton (Brampton Library) em @bramptonlibrary. 

Ligações 

• Programas recreativos da fase 2 e retomada dos serviços (Recreation Stage 2 Programs and 
Services Resuming) 

• Lista completa da reabertura e encerramentos da Cidade (Full list of City reopening and 
closures) 

• Reabertura e recuperação da Cidade de Brampton (City of Brampton Reopening and Recovery) 

• Atualizações COVID-19 da Cidade de Brampton (City of Brampton COVID-19 Updates) 

Citações 

«Estou muito satisfeito com a abordagem regional ponderada que a Província adotou neste contexto 
de reabertura. Hoje é um marco desde que declarámos o estado de emergência há três meses e um 
momento que resulta do compromisso da nossa comunidade em seguir as recomendações da Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health). Eu sei que muitos dos nossos residentes e empresas estão 
entusiasmados e gostaria de lembrar a todos que temos de continuar a seguir as melhores práticas de 
higiene e segurança para mantermos esta dinâmica na nossa recuperação.»  

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

«Na sequência de semanas de planeamento e compromisso com os residentes e as partes 
interessadas locais, o Município está preparado para reabrir em segurança muitas das suas 
amenidades e retomar serviços em harmonia com o anúncio da Província. Gostaria de agradecer à 
nossa comunidade pelo seu empenho contínuo com vista a reduzir a disseminação da COVID-19 e 
apoiar a recuperação total da nossa cidade.» 

https://www.brampton.ca/EN/Business/Licensing/Pages/Patio-Brampton.aspx
http://www.bramptonlibrary.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fbramptonlibrary&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc52bce668b3f461a131908d818763a9b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637286243365250328&sdata=bcFlHbjuxOOpcPae8%2BAoP0Rqs4VSq2iRiTTs0V6pHJk%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Stage-2-Update.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Pages/Announcement-COVID-19-Stage-2-Update.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
https://letsconnect.brampton.ca/recovery-reopenings-and-closures?preview=true
https://letsconnect.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Líder (Lead), 
Grupo de Trabalho de Reabertura e Recuperação do Presidente do Conselho Municipal (Mayor’s 
Reopening and Recovery Working Group) 

«O Município está a trabalhar estreitamente com a Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) na 
reabertura das nossas instalações e amenidades, em harmonia com os seus regulamentos e diretrizes 
de saúde e segurança. A nossa prioridade continua a ser a saúde dos funcionários, residentes e 
visitantes e o reforço das medidas de segurança na Cidade, à medida que começamos a abrir áreas 
da nossa organização.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), 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

