
 

 
 

 

 

Cidade de Brampton entra no nível de confinamento cinzento da Província 
em 8 de março 

  
BRAMPTON, ON (7 de março de 2021) – A partir de segunda-feira, 8 de março, às 12:01, Brampton 
como parte da Região de Peel (Peel Region) entra no nível de confinamento cinzento (Grey-Lockdown 
Level) do Quadro de resposta à COVID-19: manter Ontário segura e aberta (COVID-19 Response 
Framework: Keeping Ontario Safe and Open) do Governo de Ontário. 
 
Nível de confinamento cinzento do Governo de Ontário 

 
O nível de confinamento cinzento (Grey-Lockdown Level) da Província inclui as seguintes medidas de 
segurança e restrições: 

 
Eventos públicos organizados, aglomerações sociais e serviços, ritos e cerimónias religiosos 

• Nenhuns eventos públicos organizados em espaços fechados ou aglomerações sociais, exceto 
com membros do mesmo agregado familiar. As pessoas que vivem sozinhas, incluindo seniores, 
poderão considerar estar em contacto próximo com uma outra pessoa; 

• Eventos públicos organizados ao ar livre ou aglomerações sociais limitados a 10 pessoas no 
máximo; 

• Cerimónias de casamento, serviços fúnebres e serviços, ritos ou cerimónias religiosos onde seja 
possível manter o distanciamento físico podem ter até 10 pessoas no interior e 10 pessoas no 
exterior. 

 
Empresas 

• Compras presenciais disponíveis com limites de capacidade: 
o Supermercados e outras lojas que vendem essencialmente produtos alimentares, lojas 

de conveniência, farmácias: 50%  
o Todas as outras lojas (inclui estabelecimentos de venda a retalho em grandes 

quantidades, lojas de bebidas, lojas de hardware, centros de jardinagem): 25% 

• Restaurantes, bares e estabelecimentos do setor alimentar e bebidas só poderão fornecer em 
regime de comida para levar (takeout), drive-through e entrega. Os serviços de refeições no 
interior e exterior são proibidos; 

• Os serviços de cuidados pessoais, incluindo cabeleireiros, barbearias, salões de manicura e 
salões de tatuagem estão encerrados; 

• Casinos, salas de bingo e outros estabelecimentos de jogo estão encerrados; 
• As instalações desportivas e recreativas interiores, incluindo piscinas, estão encerradas com 

exceções limitadas. 
• Os serviços domésticos, de limpeza e manutenção são permitidos. Os serviços de limpeza e 

manutenção ao ar livre são permitidos, incluindo para pintura no interior e exterior, limpeza de 
piscinas e reparações gerais. 

Escolas e creches 

• As escolas, antes e depois dos programas escolares, e as creches continuam abertas; 
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• As escolas do ensino pós-secundários estão abertas para aprendizagem virtual com algumas 
exceções limitadas para formações que possam ser prestadas presencialmente, tais como 
formação clínica ou formação profissional.  

Serviços e instalações municipais 

 
Câmara Municipal (City Hall) e instalações corporativas 
A Câmara Municipal (City Hall) e as instalações corporativas continuam abertas para serviços 
presenciais apenas por marcação. As visitas sem marcação não são permitidas. Para fazer um 
agendamento visite www.brampton.ca/skiptheline. 

 
Centros recreativos municipais  
Todas as instalações recreativas da Cidade de Brampton continuam encerradas ao público e os 
programas no interior continuam suspensos até nova ordem. 
 
Programas virtuais 
Preparação física virtual 
Os residentes são convidados a participar em aulas de preparação física virtuais, orientadas por um 
professor. Os treinos gratuitos de 30 minutos ao vivo com professores de preparação física formados 
começam a 15 de março. As inscrições abrem a 8 de março. 
Oficinais (55+ workshops) para pessoas com mais de 55 anos 

Os residentes de Brampton a partir dos 55 anos podem inscrever-se em oficinais virtuais a partir do 
conforto do seu lar. Os participantes terão a oportunidade de socializar, fazer novas amizades e 
conectar-se online num ambiente seguro e estruturado. 
Atividades e oficinas virtuais inclusivas 

Esta série é uma excelente oportunidade para os participantes com deficiências e necessidades 
especiais aderirem a atividades, aprenderem algo novo e criarem amizades duradouras com os 
colegas. 
Em www.brampton.ca/recreation pode consultar mais informações relativas às ofertas de programas 
virtuais, incluindo os detalhes sobre como efetuar a inscrição.  
 
Recriação em casa (Rec At Home) 

Mantenha-se ativo em casa e siga os tutoriais auto-orientados de artes e artesanato online, acessíveis 
permanentemente (24/7)! Aprenda a fazer corações de origami, pratique as suas aptidões de caligrafia 
e mais. Aceda às atividades Rec At Home aqui (here), preparadas com amor pela Recreação de 
Brampton (Brampton Recreation). 
 
Biblioteca de Brampton 

A Biblioteca de Brampton (Brampton Library) vai oferecer serviços presenciais limitados nas Bibliotecas, 
nas filiais de Chinguacousy, Four Corners, e Springdale Branch. A partir de 15 de março de 2021, as 
recolhas no passeio nestes locais vão cessar. A recolha no passeio de materiais detidos continuará a 
ser oferecida nas filiais das bibliotecas de Cyril Clark, Gore Meadows, Mount Pleasant Village, South 
Fletcher’s e South West Branch. Os clientes podem pedir emprestado sacos Grab‘n’ Go de materiais da 
biblioteca em todos os locais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library) e devolver os materiais 
facilmente e com segurança através das caixas de entrega externas, disponíveis permanentemente (24 
horas). As multas vencidas não serão cobradas até nova ordem. 
 
 

http://www.brampton.ca/skiptheline
http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx


 

 
 

 

 

Neste momento, os serviços presenciais nas bibliotecas incluem recolha de artigos, utilização breve dos 
computadores da biblioteca para realização de transações, serviços de impressão e fotocópias apenas. 
Neste momento, o espaço de estudo presencial nas bibliotecas não está disponível e não é permitida a 
utilização de dispositivos pessoais para trabalhar ou estudar. 
Clique aqui (Click here) para aceder ao horário de funcionamento, aos protocolos de segurança e às 
instruções de colocação de artigos. 
 
Coberturas para o rosto obrigatórias 

 
No âmbito da lei de uso obrigatório de coberturas para o rosto (Mandatory Face Coverings By-law), é 
necessário usar máscaras não-cirúrgicas ou coberturas para o rosto em todos os espaços públicos 
interiores de Brampton. Os estabelecimentos e empresas públicos têm de garantir que as máscaras ou 
coberturas para o rosto são usadas nos espaços públicos interiores 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; indivíduos que pratiquem desporto, de 
acordo com as Ordens de Emergência. Para mais informações, visite: www.brampton.ca/masks 

 
Para mais informações e pedidos de serviços, os residentes e empresas podem ligar 311, visitar 
www.311brampton.ca ou utilizar a app móvel 311. 

 
Hiperligações 

 
Saiba mais sobre: 

• Atualizações de programação e serviços COVID-19 da Cidade de Brampton (City of Brampton 
COVID-19 programming and service updates) 

• Cidade de Brampton – o que está aberto, o que está encerrado (City of Brampton – what’s open, 
what’s closed) 

• Sintomas de COVID-19 (COVID-19 symptoms) 

• Vacina para a COVID-19 (COVID-19 vaccine) 

• Realização de testes em Brampton (Testing in Brampton) 

• Como fazer o autoisolamento (How to self-isolate) 

• Manter as empresas e os locais de trabalho seguros durante a COVID-19 (Keeping businesses 
and workplaces safe during COVID-19) 

• Casos de COVID-19 em Peel (Cases of COVID-19 in Peel) 
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 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 
  
 
 

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

