
 

  

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA           
 

Cidade de Brampton cria parceria com o RIC Centre e a Communitech para 
abrandar a propagação de COVID-19 e retomar a economia local com testes 

rápidos de rastreio para pequenas e médias empresas  

BRAMPTON, ON (9 de junho de 2021) – Hoje, a Cidade de Brampton anunciou que o seu Gabinete de 
Desenvolvimento Económico (Economic Development Office), em coordenação com o Gabinete de 
Gestão de Emergências de Brampton (Brampton Emergency Management Office), criou uma parceria 
com o RIC Centre e a Communitech para fornecer kits de testes rápidos de rastreio COVID-19 às 
pequenas e médias empresas de Brampton. Designado StaySafe, o programa contribuirá para abrandar a 
propagação de COVID-19 e garantir uma recuperação económica local célere. 

Os testes rápidos de deteção de antigénios consistem numa forma rápida de ajudar a identificar casos 
assintomáticos de COVID-19 antes que deem origem a surtos no local de trabalho. A identificação 
antecipada de indivíduos assintomáticos e pré-sintomáticos é uma forma eficaz de limitar a propagação 
nos locais de trabalho e na comunidade. A StaySafe disponibiliza um acesso rápido aos kits de testes 
rápidos de rastreio para que as empresas possam aplicar um programa de rastreio no local de trabalho. 

StaySafe 

Financiado pelos governos federal e provincial, o programa StaySafe é gratuito para todas as empresas 
com menos de 150 funcionários, que não possam trabalhar a partir de casa ou estabelecer uma distância 
física no local de trabalho. 

Os testes rápidos de deteção de antigénios no ponto de atendimento permitem que os funcionários sejam 
testados antes do trabalho e vejam os resultados desse teste em poucos minutos. Se um funcionário 
testar positivo, a entidade patronal pode enviá-lo para o centro de testes COVID mais próximo para que 
seja realizado um teste mais conclusivo sem correr o risco de expor os outros funcionários ao vírus.  

A oportunidade está disponível para as organizações de Brampton com 150 ou menos funcionários. Para 
participar neste programa é necessário efetuar uma formação e inscrição antes de levantar a primeira 
encomenda. As organizações podem saber mais sobre o programa e efetuar a inscrição aqui (learn more 
about the program and sign up here.). 

As empresas com mais de 150 funcionários podem fazer a sua encomenda diretamente no portal do 
governo (government portal) de Ontário. 

Recuperação económica 

No âmbito da 1.ª Fase do Roteiro para a reabertura da Província (Step One of the Province’s Roadmap to 
Reopen), é permitido o funcionamento das lojas de comércio a retalho não-essencial com lotação de 15%, 
sem restrições nos artigos que podem ser vendidos, e de comércio a retalho essencial e outro 
selecionado com lotação de 25%, sem restrições nos artigos que podem ser vendidos. À medida que as 
empresas se preparam para reabrir, os testes rápidos de antigénio não só ajudarão a proteger os 
trabalhadores, como também os residentes de Brampton se sentem mais confiantes para entrar nas 
empresas locais. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftests.staysafescreen.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684139312%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qe9Y5DUnSQ14BSqgdt3UdT4l7zyei8%2BmDhufkuHUO0Y%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/rapidtesting
http://www.brampton.ca/rapidtesting
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fhow-your-organization-can-help-fight-coronavirus%23testing&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wNwFKboyqLnDGDtHnjdOAl6%2FCzR%2B%2BYqnKpL5IDCWdNU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario%23section-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aS1%2BK1lNjwSZ5TppUHMRAqQSmTcet0RVSg8CZOs3HFQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario%23section-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ca1758f4f52da40667ace08d92b5b5daf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637588493684149315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aS1%2BK1lNjwSZ5TppUHMRAqQSmTcet0RVSg8CZOs3HFQ%3D&reserved=0


 

  

 

No ano passado, o Conselho Municipal de Brampton (Brampton City Council) aprovou o quadro da 
Estratégia de Recuperação Económica de Brampton (Brampton’s Economic Recovery Strategy) para a 
Cidade avançar com a retoma da economia local. A Estratégia de Recuperação Económica (Economic 
Recovery Strategy) visa conferir resiliência e vantagens competitivas à economia de Brampton à medida 
que vai avançando. A estratégia está organizada em quatro pilares: Inovação, Tecnologia e 
Empreendedorismo, que inclui um apoio reforçado aos empreendedores e pequenas empresas; 
Investimento; Artes, Cultura e Turismo; e Infraestrutura. Saiba mais em www.brampton.ca   

Citações 

«A pandemia de COVID-19 teve um enorme impacto nas nossas empresas locais e na comunidade mais 
alargada de Brampton. Continuando a trabalhar em conjunto e utilizando todas as ferramentas disponíveis 
– distanciamento físico, uso de máscaras, prática de uma boa higiene e cumprimento de todas as 
medidas de saúde pública, para além da realização de testes rápidos – estamos todos mais perto de ver 
as pessoas de quem sentimos falta, participar nas atividades de que gostamos e usufruir em segurança 
das nossas extraordinárias empresas de Brampton. Agradeço aos nossos parceiros do RIC Centre e da 
Communitech, e incentivo todas as pequenas e médias empresas de Brampton a obterem os seus testes 
rápidos de deteção de antigénios através do programa StaySafe.» 

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

«As parcerias e o pensamento inovador desempenham um papel fundamental para que possamos 
avançar com segurança à medida que saímos da pandemia de COVID-19. Através do nosso esforço de 
colaboração com o RIC Centre e a Communitech e a utilização de testes rápidos para pequenas e médias 
empresas, continuaremos a proteger os cidadãos de Brampton e os nossos trabalhadores dedicados em 
Brampton, enquanto apoiamos com confiança as nossas excelentes empresas locais.» 

- Martin Medeiros, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 3 e 4; Presidente (Chair), 
Desenvolvimento Económico (Economic Development), Cidade de Brampton 

«À medida que saímos dos impactos da pandemia de COVID-19, temos de continuar a centrar-nos na 
segurança dos nossos residentes e trabalhadores de Brampton, enquanto trabalhamos em conjunto para 
retomar a economia local. Incentivamos todas as empresas de Brampton elegíveis a levantarem os seus 
kits de testes rápidos de rastreio através do programa StaySafe. Ao darmos prioridade à segurança, 
conseguimos todos apoiar as nossas excelentes empresas locais com confiança e segurança.» 

- Paul Vicente, Conselheiro Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5; Vice-Presidente (Vice-
Chair), Desenvolvimento Económico e Cultura (Economic Development and Culture), Cidade de Brampton 

«Os funcionários na Cidade de Brampton continuam emprenhados em manter os nossos residentes e 
trabalhadores em segurança na nossa comunidade, apoiando simultaneamente as nossas empresas 
locais à medida que entramos na 1.ª Fase do Roteiro para a reabertura da Província (Step One of the 
Province’s Roadmap to Reopen). Agradecemos aos nossos parceiros do RIC Centre e da Communitech. 
Os testes rápidos irão contribuir para abrandar a propagação da COVID-19 na nossa comunidade e 
garantir a recuperação da economia local.» 

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

 «O RIC Centre orgulha-se da sua parceria neste projeto, cujo objetivo é ajudar a proteger mais a nossa 
comunidade. Os seus programas como o StaySafe ajudam a colmatar a lacuna existente entre o regresso 
a um sentido de normalidade e a manutenção da segurança durante o processo. Na qualidade de 

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy#:~:text=On%20May%2013%2C%20Brampton%20City,economy%20as%20it%20moves%20forward.
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

  

 

catalisador de inovação para a mudança, o RIC Centre espera assistir ao desenvolvimento deste 
programa e incentiva todas as organizações elegíveis a inscreverem-se.» 

- Pam Banks, Diretor-Executivo (Executive Director), RIC Centre 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas e 75 
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

