
 

 

A Cidade de Brampton apresenta medidas de saúde e segurança 
adicionais em resposta à COVID-19 

 
Seguindo as diretrizes provinciais, a Cidade entra na 2.ª Fase de recuperação com 

alterações 
 

BRAMPTON, ON (9 de outubro de 2020) – Na sequência da declaração de hoje da Província e em 
harmonia com as recomendações da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), a Cidade de 
Brampton entra numa 2.ª Fase com alterações, com vista a travar a propagação de COVID-19. 
 
A partir de sábado, 10 de outubro de 2020, às 12:01, serão implementadas as seguintes medidas de 
saúde e segurança para 28 dias no mínimo, sujeitas a uma revisão permanente. 
 
Restaurantes, bares e estabelecimentos do setor alimentar 
 
A partir de sábado, 10 de outubro de 2020, às 12:01, os restaurantes, bares e estabelecimentos do 
setor alimentar, incluindo praças de alimentação, têm de parar o serviço de refeições em espaços 
interiores, com vista a controlar a propagação de COVID-19. As refeições para levar e no exterior 
continuam a ser permitidas. 
 
Embora muitos restaurantes, bares e estabelecimentos do setor alimentar, já tenham tomado medidas 
cívicas no sentido de alterar voluntariamente a forma como fazem negócio para proteger os residentes 
de Peel, qualquer empresa de Peel que não cumpra as recomendações da Província ou da Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health) estará sujeita a ordens ao abrigo da Lei de Proteção e Promoção 
da Saúde (Health Protection and Promotion Act). 
 
A Cidade de Brampton incentiva os residentes a apoiarem os estabelecimentos do setor alimentar 
locais que prestam serviços utilizando as opções de refeições para levar disponíveis. 
 
Encerramentos adicionais 
 
A partir de sábado, 10 de outubro de 2020, às 12:01, entrarão em vigor os seguintes encerramentos: 

• Ginásios e centros de preparação física interiores (ou seja, aulas de exercício e salas de 
musculação e exercício), incluindo instalações de preparação física nas instalações recreativas 
municipais 

• Centros e locais de artes perfomativas, incluindo nas instalações municipais 

• Casinos, salas de bingo e outros estabelecimentos de jogos 

• Cinemas interiores 

• Áreas para espetadores em locais de corridas 

• Exposições interativas ou exposições com elevado risco de contacto pessoal em museus, 
galerias, jardins zoológicos, centros científicos, monumentos, etc. 

 
Limites de capacidade reduzidos 
 
A partir de 10 de outubro de 2020, às 12:01, entrarão em vigor os seguintes limites de capacidade: 

• Serviços de visitas e guias limitados a 10 pessoas no interior e 25 pessoas no exterior 

• Casas Abertas no mercado imobiliário limitadas a 10 pessoas no interior 



 

 

• Aulas e formações presenciais limitadas a 10 pessoas no interior e 25 pessoas no exterior, com 
a exceção de escolas, centros de cuidados infantis, universidades, faculdades de artes 
aplicadas e tecnologia e faculdades privadas 

• Espaços para reuniões e eventos limitados a 10 pessoas no interior e 25 pessoas no exterior 

• Os desportos de equipa serão limitados a sessões de treino apenas (sem jogos ou confusões) 

• As festas de casamento programadas para este fim de semana podem prosseguir no âmbito 
das atuais regras de saúde pública. A partir de 13 de outubro de 2020, às 12:01, as medidas de 
saúde pública atualizadas serão aplicadas às festas de casamento, incluindo os novos limites 
para convívio de 10 pessoas no interior e 25 pessoas no exterior em espaços de eventos. 

 
Limites de encontros sociais e distanciamento físico 
 
Todos os encontros sociais e eventos públicos organizados em Brampton e em toda a Região de Peel 
(Peel Region) continuam limitados a 10 pessoas no interior e 25 pessoas no exterior, nos casos em 
que seja possível manter o distanciamento físico. 
 
Com vista a reduzir o risco de COVID-19, a Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) recomenda 
reduzir o contacto com outros e o número de pessoas em convívios, reduzindo os círculos sociais a 
agregados familiares diretos ou cuidadores essenciais. Neste fim-de-semana de Ação de Graças 
(Thanksgiving), a Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) recomenda que restrinja as celebrações 
ao seu agregado familiar imediato. 
 
Para os indivíduos que vivam sozinhos ou escolham ter contacto com pessoas fora do seu agregado 
familiar direto, a Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) incentiva a limitar o número de pessoas 
em convívios, diminuir o tempo que passam juntos, praticar o distanciamento físico, usar máscaras e 
lavar as mãos. Se não estiver bem de saúde, faça reuniões online em vez de presenciais, realize um 
teste e proceda ao autoisolamento em casa. 
 
No âmbito da Lei de Medidas de Emergência COVID-19 de Brampton (Brampton COVID-19 
Emergency Measures By-law), os indivíduos que não cumpram o regulamento de distanciamento físico 
podem ser multados em $500 no mínimo e até $100,000 no máximo por cada infração. 
 
Os regulamentos municipais no âmbito da lei declaram: 

• Todas as pessoas deverão manter uma distância de, pelo menos, 2 metros em relação a 
outras pessoas quando estiverem em propriedade pública, exceto pessoas que residam juntas 
na mesma casa; 

• Nenhuma empresa deverá permitir que as pessoas se sentem ou permaneçam dentro ou fora 
da empresa a uma distância inferior a 2 metros em relação a outras pessoas, exceto pessoas 
que residam juntas na mesma casa ou os funcionários da empresa. 
 

Os residentes e empresas podem ligar para o 311 para denunciar uma não conformidade. 
 
Uso obrigatório de coberturas para o rosto  
 
No âmbito da Lei de Uso Obrigatório de Coberturas para o Rosto (Mandatory Face Coverings By-law), 
é obrigatório usar mascaras não-cirúrgicas ou coberturas para o rosto em todos os espaços públicos 
interiores de Brampton. Os estabelecimentos públicos e empresas têm de assegurar que são usadas 
máscaras ou coberturas para o rosto nos espaços públicos internos sob o seu controlo. 
 



 

 

A lei (by-law) isenta certos indivíduos, incluindo os que não podem usar máscara ou cobertura para o 
rosto por motivos de saúde; crianças com menos de dois anos; ou indivíduos que pratiquem uma 
atividade atlética, de acordo com as Ordens de Emergência (Emergency Orders). Para mais 
informações, visite: www.brampton.ca/masks 
 
Os residentes e empresas podem ligar para o 311 para denunciar uma não conformidade. 
 
Informações sobre o teste e locais de teste COVID-19 
 
Os indivíduos podem procurar testes em locais de Peel, incluindo farmácias e centros de avaliação. A 
partir de terça-feira, 6 de outubro, é necessário fazer uma marcação para realizar um teste em todos 
os centros de avaliação e farmácias selecionadas. Contacte o centro de avaliação ou a farmácia para 
marcar o seu teste. 
 
Para obter uma lista de locais de teste de COVID-19 em Peel e Brampton, visite o sítio Web (website) 
da Província. 
 
Testes do Sistema de Saúde William Osler (Osler) [William Osler Health System (Osler)] em 
Brampton 
 
Centro de Testes COVID-19 de Osler (Osler’s COVID-19 Testing Centre) no South Fletcher’s 
Sportsplex 
Osler oferece agora uma marcação online e por telefone a todos os que estejam autorizados a realizar 
um teste COVID-19. O Centro de Testes COVID-19 de Osler (Osler’s COVID-19 Testing Centre) em 
Brampton no South Fletcher’s Sportsplex está aberto todos os dias das 8:00 às 18:00, e as marcações 
são feitas com base na disponibilidade. 
 
Para marcar um teste no Centro de Testes COVID-19 de Osler (Osler’s COVID-19 Testing Centre), 
escolha uma das opções abaixo.  

• Online: visite www.williamoslerhs.ca/coronavirus 

• Telefone: ligue 905.487.1249 
            Das 8:00 às 18:00, 7 dias por semana. 

 
Convém notar: Osler suspendeu as marcações presenciais. 
 
Clínica COVID-19, Gripes e Constipações de Osler (Osler’s COVID-19, Cold and Flu Clinic) no Centro 
de Saúde Integrada e Bem-estar Peel Memorial (Peel Memorial Centre for Integrated Health and 
Wellness) 
A Clínica COVID-19, Gripes e Constipações de Osler (Osler’s COVID-19, Cold and Flu Clinic) 
continuará a atender pacientes que satisfaçam os critérios de teste para COVID-19, bem como os que 
tenham sintomas e queiram ser atendidos por um médico, sem marcação. 
 
Para mais informações sobre o Centro de Testes (Testing Centre) de Brampton no South Fletcher’s 
Sportsplex, na Clínica COVID-19, Gripes e Constipações (COVID-19, Cold and Flu Clinic) no Centro 
Peel Meorial (Peel Memorial Centre) visite www.williamoslerhs.ca/coronavirus 
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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

