
 
 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 

Medidas de saúde e segurança da Cidade de Brampton contra o COVID-19 
 
BRAMPTON, ON (11 de março de 2020) – A Cidade de Brampton está a trabalhar de forma estreita 
com a Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e outra comunidade e os parceiros da Área da 
Grande Toronto e Hamilton (GTHA), no que respeita a medidas preventivas para proteger os residentes 
e evitar a disseminação do COVID-19 (Coronavírus). 
 
O COVID-19 provoca doença respiratória que se pode transmitir de pessoa para pessoa. Os sintomas 
têm variado entre leves e graves e incluem, normalmente, febre, tosse e dificuldade em respirar.  
 
Como em qualquer doença, é aconselhável que as pessoas fiquem em casa se estiverem doentes e 
evitem o contacto com outros que estejam doentes. Lave as mãos com regularidade e cubra a sua boca 
ao tossir ou espirrar. 
 
A Cidade está a seguir as orientações e os conselhos da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). 
Embora o atual risco permaneça baixo em Peel, a Cidade de Brampton está a tomar as seguintes 
medidas para ajudar a proteger a saúde da nossa comunidade: 

• Transportes de Brampton (Brampton Transit) – Aumentar a frequência de limpeza e 
desinfeção de superfícies duras e assentos nos autocarros, instalações e terminais. 

• Eventos/Programação – A programação da Cidade prossegue conforme planeado. É possível 
que os parceiros de eventos externos tenham protocolos de saúde e bem-estar diferentes e, por 
conseguinte, alguns eventos podem ser cancelados.   

• Instalações – Aumentar a frequência de limpeza e desinfeção de instalações e balcões 
públicos. A sinalética relativa à lavagem de mãos é colocada em casas de banho, e os postos 
de higienização das mãos são colocados em todas as entradas de instalações e casas de 
banho. 

 
A Cidade de Brampton tem um plano de continuidade da atividade empresarial abrangente para apoiar 
os departamentos da Cidade na prestação de serviços diários e de emergência aos residentes. Os 
Serviços de Incêndio e Emergência de Brampton (Brampton Fire and Emergency Services) criaram 
uma equipa interna para estabelecer a ligação com os intervenientes da Cidade, o Comandante dos 
Bombeiros de Ontário (Ontario Fire Marshal,) e os parceiros dos serviços de emergência, a fim de 
estarem preparados para e mitigarem o impacto do COVID-19. 
 
Para obter informações atualizadas sobre o COVID-19, visite www.peelregion.ca/coronavirus e siga 
@RegionofPeel.  
  
Mais informações: 

• Saúde Pública de Peel – Novo Coronavírus (COVID-19) [Peel Public Health – Novel 

Coronavirus (COVID-19)] 

• Província de Ontário: Ministério da Saúde – Novo Coronavírus (COVID-19) [Province of 

Ontario):  Ministry of Health – Novel Coronavirus (COVID-19)] 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|0ea8af5897a0447f0c3108d7c5bfe188|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637195300214405441&sdata=+KLPDyU9RzUFt/xtrWp/GWN//fLk460geSO0QVqVolI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/RegionofPeel&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|0ea8af5897a0447f0c3108d7c5bfe188|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637195300214415437&sdata=81kWcZy/Tu7HmPe3qpC9P+RLBSl4EWYAf5pG9jyZYU8=&reserved=0
http://peelregion.ca/coronavirus/
http://peelregion.ca/coronavirus/
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus


 

 

• Governo do Canadá – Coronavírus (COVID-19) Atualização [Government of Canada – 

Coronavirus (COVID-19) Update] 

• Organização Mundial da Saúde – Coronavírus (COVID-19) Atualização [World Health 

Organization – Coronavirus (COVID-19) Update] 
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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://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

