
 
 

 

 

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA  

 
2.ª Atualização: a Cidade de Brampton toma medidas de saúde e segurança 

adicionais contra o COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (12de março de 2020) – A Cidade de Brampton leva o COVID-19 muito a sério e 
continua a seguir os conselhos da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). As informações mais 
atualizadas encontram-se disponíveis em www.peelregion.ca/coronavirus. A Cidade continuará a 
monitorizar de perto esta situação e a atualizar os residentes relativamente a quaisquer alterações aos 
serviços ou programação. 
 
Para estarem presentes nos eventos e programação da Cidade, as pessoas são encorajadas a cumprir 
as práticas de higiene recomendadas pela Saúde Pública de Peel (Peel Public Health’s recommended 

hygiene practices): 

• Se lhe foi solicitado para fazer uma auto-monitorização (self-monitor), siga os conselhos do seu 

profissional de saúde. 

• Lave as mãos com frequência com  água e sabão ou use um antisséptico de mãos à base de 
álcool. 

• Evite, o mais possível, tocar nos olhos, boca e nariz. 

• Evite o contacto com pessoas que estejam doentes e respetivos artigos. 

• Cubra a sua boca ao tossir e espirrar com um lenço. Se não tiver um lenço, tussa ou espirre 
para o seu antebraço ou cotovelo, não para as suas mãos. Lave as mãos depois de tossir e 
espirrar. 

• Mantenha um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta saudável, exercício e durma as horas 
suficientes, para reforçar o sistema imunitário do seu corpo. 

• Tome a vacina contra a gripe. É mais provável que contraia gripe do que o COVID-19 e estar 
doente diminui a sua imunidade a outros germes. 

• Se necessitar de ficar em isolamento domiciliar, siga os conselhos do seu profissional de saúde. 
 
Eventos  
 
A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) aconselhou o Município a realizar uma avaliação de 
riscos em cada futuro evento da Cidade. O Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (BEMO) 
(Brampton’s Emergency Management Office está a receber atualizações com regularidade da Saúde 
Pública (Public Health) e a trabalhar com os departamentos do Município para implementar quaisquer 
conselhos ou orientações recebido. 
 
No caso de eventos da Cidade com mais de 250 pessoas, o evento será adiado. Os grupos que alugam 
instalações da Cidade serão notificados e encorajados a adiar eventos de grande dimensão. O 
Presidente e o Conselho Municipal estão a dar o exemplo e não marcarão presença em eventos de 
grande dimensão. 
 
No caso de eventos da Cidade com menos de 250 pessoas, o Município irá colocar sinalética de 
sensibilização e melhores práticas de higiene da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) nesses 
locais. 
 

http://www.peelregion.ca/coronavirus
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus/%23protect&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo+4IhkRk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.peelregion.ca/coronavirus/%23protect&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772205227&sdata=CUgEE5m7gtRXIjLOKUQeQuJHEHFmzc8ekBfo+4IhkRk=&reserved=0
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet-covid-19-self-monitor.pdf?la=en


 

 

Programação recreativa e Semana de férias de março (March Break) 
 
A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) não recomenda que falte ao trabalho ou à escola e fique 
em casa se estiver bem, a não ser que tenha sido aconselhado a fazer um isolamento domiciliar. Como 
em qualquer doença, é aconselhável que fique em casa se estiver doente e para evitar o contacto com 
outros que estejam doentes. De acordo com este conselho, a programação recreativa da Cidade 
durante a Semana de férias de março (March Break) prosseguirá conforme planeado. 
 
O Departamento Recreativo de Brampton (Brampton’s Recreation Department) vai prescindir da taxa de 
desistência de $50, relativa às colónias se os pais decidirem retirar os seus filhos das colónias entre 
hoje e segunda-feira. Se os pais retirarem depois de segunda-feira, a Cidade cobrará uma taxa 
proporcional. Contacte recconnects@brampton.ca para obter mais informações. 
 
Centro Operacional de Emergência (Emergency Operations Centre) – Plano de Resposta de 
Emergência (Emergency Response Plan) da Cidade de Brampton ativado 
 
A Cidade de Brampton continua a seguir os conselhos da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). 
Embora o Município não tenha declarado uma emergência oficial relativamente ao COVID-19, o 
Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton (Brampton’s Emergency Management Office) já 
ativou o Plano de Resposta de Emergência (Emergency Response Plan) da Cidade de Brampton para 
o Nível 2. Esta decisão permite uma resposta mais rápida, com vista a dedicar recursos específicos à 
prevenção e contenção.  
 
Centro de Avaliação do COVID-19 (COVID-19 Assessment Centre) – Peel Memorial 
 
O Sistema de Saúde William Osler (William Osler Health System) abriu um Centro de Avaliação do 
COVID-19 (COVID-19 Assessment Centre) no Centro Peel Memorial para Saúde e Bem-estar 
Integrados (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) para monitorizar e avaliar 
pessoas na nossa comunidade que apresentem possíveis sintomas de COVID-19. O Centro de 
Avaliação Osler (Osler Assessment Centre) não é uma clínica sem marcação. O horário de 
funcionamento do Centro de Avaliação é das 14:00 às 20:00, sete dias por semana. A instalação está 
localizada numa área independente do Peel Memorial e não tem impacto noutros pacientes que se 
desloquem ao Centro de Atendimento de Urgência (Urgent Care Centre) ou aos serviços de 
ambulatório no local. O Osler continua a ser um local seguro para receber cuidados médicos. 
 
Mensagem do Presidente do Conselho Municipal, Patrick Brown 
 
«A Cidade de Brampton está a levar o COVID-19 muito a sério e a tomar medidas concretas para 
aumentar as nossas medidas de segurança para os residentes. Estamos a aumentar a frequência de 
limpeza e desinfeção de autocarros e instalações, bem como a adiar eventos e concentrações de 
grande dimensão, encorajando os grupos que alugam instalações a fazerem o mesmo. O Conselho 
Municipal e eu vamos dar o exemplo e não marcaremos presença em eventos de grande dimensão nas 
próximas semanas. Encorajo todos os residentes a seguir as práticas de higiene recomendadas pela 
Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) para limitar a propagação do COVID-19.» 
 
 
 

mailto:recconnects@brampton.ca


 
 

 

 

Mais informações: 

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

(COVID-19)] 

• Cidade de Brampton - 1.ª Atualização das Informações sobre serviços (City of Brampton – 

Service Information Update 1) 

• Centro de Avaliação do COVID-19 no Centro Peel Memorial para Saúde e Bem-estar Integrados 
(COVID-19 Assessment Centre at Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) 

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

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

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

Coronavirus (COVID-19) Update] 

• Organização Mundial da Saúde - Atualização sobre o Coronavírus (COVID-19) [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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://peelregion.ca/coronavirus/&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772215224&sdata=uQUrAiuzatkugYN1u4GmexrXgkaoJVPp+YT2ziqlQ+w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://peelregion.ca/coronavirus/&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772215224&sdata=uQUrAiuzatkugYN1u4GmexrXgkaoJVPp+YT2ziqlQ+w=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/182
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Service-and-Information-Update.aspx/182
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.williamoslerhs.ca/about-osler/news-media/media-releases/2020-media-releases/osler-opens-covid-19-assessment-centre-at-peel-memorial-centre-for-integrated-health-and-wellness&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772215224&sdata=t0snIW7QqjF5yw7sKFiq9Q+cjFxc065mpD+w2cGU4Bk=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772225221&sdata=GHPLgHv6B4Dyexfq0nSGPY8XKjq6rWhVuCRDkHcPDwg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772225221&sdata=GHPLgHv6B4Dyexfq0nSGPY8XKjq6rWhVuCRDkHcPDwg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772225221&sdata=PkCSJ5OBpR9Vhzhe9B5FWJwwPBcrR0LzKu6U7tntNBs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772225221&sdata=PkCSJ5OBpR9Vhzhe9B5FWJwwPBcrR0LzKu6U7tntNBs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772235217&sdata=eSZbizbjpzwQ/edj0Z9UOHd1m7FmnpWm+CA1LttSCdY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|dbdd1e118c0c4530d10308d7c6e60be0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637196563772235217&sdata=eSZbizbjpzwQ/edj0Z9UOHd1m7FmnpWm+CA1LttSCdY=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

