
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA     
 

Cidade de Brampton apresenta Política de Vacinação para funcionários 

BRAMPTON, ON (1 de setembro de 2021) – Na sequência de uma Reunião Extraordinária do 
Conselho, a Cidade de Brampton vai apresentar os esforços em curso para implementar uma Política 
de Vacinação (Vaccination Policy) para todos os funcionários da Cidade de Brampton. 

Desde o início da COVID-19, os funcionários municipais trabalharam estreitamente com os parceiros 
da área laboral e os municípios da Região de Peel, sob a orientação da Saúde Pública de Peel (Peel 
Public Health), na implementação de uma série de medidas que dão prioridade à segurança dos 
funcionários e do público na prestação de serviços municipais. Esta política seguirá a mesma 
abordagem, ajudando a proteger a saúde e a segurança dos funcionários municipais e respetivas 
famílias, e assegurando que a Cidade continue a servir a sua comunidade com segurança, enquanto 
se protege contra a COVID-19. 

Esta política municipal também irá considerar as informações anunciadas hoje pelo Governo de 
Ontário que irá exigir prova de vacinação em locais selecionados. 

Como uma das maiores entidades patronais na Região de Peel, a Cidade de Brampton emprega mais 
de 6000 funcionários. Está empenhada em promover um local de trabalho saudável e seguro que dê 
prioridade ao bem-estar dos funcionários e da comunidade que serve. Esta política aplica-se a todos 
os funcionários, de todos os departamentos municipais. 

Os indivíduos com isenções serão enquadrados no âmbito do Código dos Direitos Humanos de 
Ontário (Ontario Human Rights Code). 

A política integral, incluindo as datas de entrada em vigor, será finalizada na próxima semana.         
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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. 
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Comunicação Estratégica  
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