
 

 

Professor’s Lake, piscina ao ar livre Eldorado Park, e piscinas para crianças 
reabrem a 14 de julho 

 
  
BRAMPTON, ON (10 de julho de 2020) – Como parte do plano de reabertura e recuperação da Cidade 
de Brampton, Professor’s Lake, a piscina ao ar livre Eldorado Park, e as piscinas para crianças reabrem 
a 14 de julho. 
 
O Município tem como principal prioridade a saúde e a segurança da comunidade, portanto serão 
implementadas medidas de segurança. 
 
Professor’s Lake 
 
Professor’s Lake reabre em 14 de julho, se o tempo permitir e se os testes à qualidade da água 
realizados pela Região de Peel (Region of Peel) forem satisfatórios. A partir de 13 de julho, para 
visitarem a praia, os visitantes devem reservar um horário de três horas através do 905.874.2350. O 
hangar para as embarcações permanecerá encerrado até nova ordem.  
 
Estarão em vigor as seguintes medidas de segurança. 
 

• Serão instalados marcadores para designar áreas da praia fisicamente distanciadas para 
utilização individual/por grupos. Todas as áreas da praia estão distanciadas dois metros (seis 
pés) entre si.   

• No local estarão funcionários municipais para orientarem os visitantes para as suas áreas de 
praia reservadas e monitorizarem o distanciamento físico. 

• Será afixada sinalética alusiva à COVID-19 para informar os residentes das restrições, com vista 
a garantir uma circulação adequada.  

• Serão instaladas unidades de higienização das mãos nas instalações e em toda a praia. A 
higienização de todos os pontos de contacto de alta frequência na entrada, lavabos e pátio 
decorrerá em intervalos regulares. 

• Os balneários não estarão disponíveis no local e aconselha-se os residentes a chegarem 
vestidos para o seu dia na praia.   

 
Piscina ao ar livre Eldorado Park 
 
A piscina ao ar livre Eldorado Park reabre a 14 de julho, se o tempo permitir e a temperatura da água 
for satisfatória. 
 
Serão implementadas as seguintes medidas de segurança. 
 

• A sinalética alusiva à COVID-19 e as unidades de higienização das mãos serão instaladas em 
toda a infraestrutura e todos os pontos de contacto serão higienizados com regularidade. 

• Os dispositivos de flutuação e brinquedos para a piscina serão retirados temporariamente. 
Incentiva-se os participantes a trazerem o seu próprio equipamento, tal como pranchas, 
barbatanas e óculos. Os visitantes terão acesso aos coletes de salvação, mediante pedido.  



 

 

• Os balneários não estarão disponíveis no local e aconselha-se os visitantes a virem vestidos 
para o seu dia na piscina.  

• Como forma de incentivar o distanciamento físico, todos os outros lavatórios e bancas de 
lavabos serão encerrados nos lavabos disponíveis ao público. 

 
 
Piscinas para crianças 
 
A partir de 14 de julho, se o tempo permitir, as piscinas para crianças serão abertas ao público. O 
Município opera três piscinas para crianças localizadas em Gage Park, Chinguacousy Park e Cetnro 
Recreativo Balmoral (Balmoral Recreation Centre). Será afixada sinalética alusiva à COVID-19 para 
informar os residentes das restrições e diretrizes. No local estarão funcionários para informarem os 
residentes sobre as diretrizes aquáticas e as medidas de distanciamento físico. 
 
Aviso – Alargamento do horário dos Tapetes de Esguichos 
 
O horário de funcionamento dos tapetes de esguichos foi alargado. Agora, os tapetes de esguichos 
estão abertos das 9:00 às 21:00, se o tempo assim o permitir, em vez das 10:00 às 20:00. Visite 
www.brampton.ca/recreation para obter uma lista com a localização dos tapetes de esguichos. 
 
Medidas de segurança COVID-19 
 
A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) recomenda e lembra todas as pessoas que devem seguir 
os quatro principais (Core Four) passos para superar a COVID-19: 
 
1. Manter a distância: mantenha uma distância de 2 metros de todos que não pertençam ao seu círculo 
social seguro. 
 
2. Ensaboar: lave as suas mãos frequentemente com sabão e água ou use um antissético para as 
mãos.  
 
3: Usar máscara: use uma mascara não-cirúrgica ou social onde for difícil manter o distanciamento 
físico e as máscaras forem obrigatórias. Deixe as máscaras de qualidade médica para os profissionais 
de saúde. 
 
4: Realizar um teste: se acha que pode ter COVID-19 ou esteve exposto ao vírus, deve realizar um 
teste. Enquanto aguarda os resultados do teste, fique em casa, em autoisolamento para prevenir uma 
eventual propagação. 
 
Se não se sentir bem, não frequente o Professor’s Lake, a piscina ao ar livre Eldorado, ou as piscinas 
para crianças. 
 
No âmbito de uma nova lei (by-law) temporária, em vigor a partir de 10 de julho, é necessário usar 
mascaras não cirúrgicas ou sociais em todos os espaços públicos interiores em Brampton para ajudar a 
parar a propagação de COVID-19. 
 
 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/789
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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 
 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

