
 

 

 Uso de máscara obrigatório nos ringues de patinagem ao ar livre de 
Brampton, a partir de 27 de janeiro  

BRAMPTON, ON (27 de janeiro de 2021) – Em 27 de janeiro, o Conselho Municipal de Brampton 
(Brampton City Council) aprovou por unanimidade a moção para implementar a partir de hoje, 27 de 
janeiro, o uso de máscara obrigatório nos ringues de patinagem ao ar livre de Brampton. 

As máscaras não-cirúrgicas ou coberturas para o rosto são agora obrigatórias no gelo em todos os oito 
ringues ao ar livre da Cidade para todos os participantes com mais de dez anos. 

O uso de máscara não-cirúrgica ou cobertura para o rosto continua a ser obrigatório para os 
participantes de todas as idades em todas as outras áreas do recinto de patinagem ao ar livre. Tal inclui 
enquanto esperam na fila, nas casas de banho, nas áreas de preparação e em todas as áreas comuns. 

A saúde e a segurança da comunidade é a principal prioridade da Cidade, especialmente durante a 
COVID-19. Para obter as localizações dos ringues, o respetivo estado, informações sobre reservas, 
entre outras, visite www.brampton.ca/outdoorskating. 

Reservas 

A partir de domingo, 24 de janeiro, as reservas para a prática de patinagem ao ar livre podem ser 
efetuadas apenas com 24 horas de antecedência do horário pretendido. Para reservas, visite 
www.brampton.ca/outdoorskating ou ligue 905.791.2240. 

Devido à elevada procura e à capacidade limitada, os residentes podem efetuar uma reserva por dia 
para praticar patinagem ao ar livre. Tal visa assegurar um acesso equitativo à patinagem ao ar livre para 
toda a comunidade. 

Cancelamentos 

Se já não necessita da sua reserva proceda ao seu cancelamento, com vista a garantir que todos os 
residentes têm a oportunidade de reservar um horário. Para cancelar a sua reserva, ligue 905.791.2240 
ou envie um e-mail para recconnects@brampton.ca. 
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CONTACTO DE IMPRENSA MEDIA CONTACT 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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