
 

 

 Atualizações COVID-19: o tribunal de Brampton reabre a 6 de julho, 
alargamento do horário dos tapetes de esguichos (spray pads) 

BRAMPTON, ON (6 de julho de 2020) – Como parte do plano de reabertura e recuperação da Cidade 
Brampton, o Tribunal Provincial de Infrações de Brampton (Brampton’s Provincial Offences Courthouse) 
vai reabrir em 6 de julho, e o horário dos tapetes de esguichos (spray pads) será alargado. 

A saúde e a segurança são a principal prioridade do Município e estarão em vigor medidas de 
segurança. 

Tribunal 

O Tribunal de Justiça Provincial de Infrações de Ontário (Ontario Court of Justice Provincial Offences 
Court) localizado em 5 Ray Lawson Boulevard vai reabrir em 6 de julho. 

As pessoas que frequentem o tribunal devem seguir todas as indicações e sinalética afixadas. Haverá 
uma porta de entrada unidirecional, onde os visitantes serão recebidos por um guarde de segurança. 
Solicita-se aos visitantes que façam uma autoavaliação das questões COVID-19 antes de entrarem. 
Será fornecido antissético para as mãos à entrada. Os visitantes podem dirigir-se ao Balcão de 
Informações, aguardando a sua vez na fila para obterem um bilhete. 

Se a fila exceder o número de pessoas permitido, pede-se aos visitantes que indiquem o seu número 
de telemóvel para receberem um número de espera por mensagem de texto. Ser-lhes-á solicitado que 
aguardem no exterior até receberem uma mensagem de texto informando-os para entrarem no edifício. 
As marcações de cor codificadas no chão orientarão os visitantes para as diferentes áreas de serviço 
no edifício. 

Informamos que todos os assuntos relativos à Lei Provincial de Infrações (Provincial Offences Act) 
serão adiados até 11 de setembro de 2020. Uma cópia do aviso está disponível no sítio Web (website) 
do Tribunal de Justiça de Ontário (Ontario Court of Justice).  

Tapetes de esguichos (Spray pads) 

A partir de 6 de julho, os horários de funcionamento dos tapetes de esguichos (spray pads) serão 
alargados. Se o tempo o permitir, os tapetes de esguichos (spray pads) de Brampton estarão agora 
abertos das 9:00 às 21:00, em vez de das 10:00 às 20:00. Visite www.brampton.ca/recreation para 
obter uma lista da localização dos tapetes de esguichos (spray pads). 

Medidas de segurança COVID-19 

A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e a Cidade de Brampton incitam todas as pessoas a 
manterem o distanciamento físico. Certifique-se de que pratica uma boa higiene das mãos, lavando as 
mãos frequentemente com sabão e água, pelo menos, durante 20 segundos, e usa antissético para as 
mãos à base de álcool quando está em viagem. Se tossir ou espirrar cubra o rosto com um lenço ou o 
cotovelo, e depois lave as mãos. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontariocourts.ca%2Focj%2Fnotice-to-public-regarding-provincial-offences-act-matters%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C72a4775801b64ab4fda008d821e3e559%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637296609976822083&sdata=2Wbfq%2BU68sex7kIBj4zgV%2F33WEQkE4Zhhr4WA%2BwRYqs%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

Se não se sentir bem, não frequente o tribunal ou os tapetes de esguichos (spray pads). 
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