
 
 

 

 

Fim de semana da Páscoa de 2021 em Brampton durante a pandemia de 
COVID-19 

 
BRAMPTON, ON (25 de março de 2021) – Este ano, a Sexta-feira Santa (Good Friday) ocorre na 
sexta-feira, 2 de abril, e a segunda-feira de Páscoa ocorre na segunda-feira, 5 de abril. 
 
Todos os serviços essenciais e críticos, incluindo os Serviços de Incêndio e Emergência (Fire and 
Emergency Services), os Serviços de Trânsito (Traffic Services), Aplicação da Lei (By-Law 
Enforcement), Operações Rodoviárias (Road Operations) e Serviços de Segurança (Security Services) 
continuarão a funcionar como habitualmente para apoiar a comunidade. 
 
Se tiverem dúvidas, os residentes podem ligar para o 311 ou 905.874.2000 (fora de Brampton), usar a 
app Brampton 311 (disponível na App Store ou no Google Play), visitar www.311brampton.ca ou enviar 
um e-mail para 311@brampton.ca. Estamos disponíveis permanentemente (24/7) para quaisquer 
assuntos relacionados com a Cidade de Brampton ou a Região de Peel (Region of Peel), incluindo 
dúvidas relacionadas com a COVID-19, Visite www.brampton.ca/COVID19 para obter mais 
informações. 
 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
De 2 a 5 de abril, os serviços dos Transportes de Brampton (Brampton Transit) funcionarão nos níveis 
seguintes. 
 

Sexta-feira, 2 de abril (Sexta-feira Santa) (Good Friday) 
Em funcionamento no horário de domingo/feriado. 
Os balcões do Serviço de Atendimento ao Cliente (Customer Service) nos terminais estão encerrados. 
O Centro de Contacto (Contact Centre) está disponível para ajudar das 9:00 às 18:00. 
 
Sábado, 3 de abril 
Em funcionamento no horário de sábado. 
Os balcões do Serviço de Atendimento ao Cliente (Customer Service) nos terminais estarão abertos 
durante o horário de funcionamento normal. O Centro de Contacto (Contact Centre) está disponível 
para ajudar das 7:00 às 19:00. 
 
Domingo, 4 de abril (domingo de Páscoa) 
Em funcionamento no horário de domingo/feriado. 
Os balcões do Serviço de Atendimento ao Cliente (Customer Service) nos terminais estão encerrados. 
O Centro de Contacto (Contact Centre) está disponível para ajudar das 9:00 às 18:00. 
 
Segunda-feira, 5 de abril (segunda-feira de Páscoa) 
Em funcionamento no horário normal de dias úteis. 
Os balcões do Serviço de Atendimento ao Cliente (Customer Service) estarão abertos durante o horário 
de funcionamento normal. O Centro de Contacto (Contact Centre) está disponível para ajudar das 7:00 
às 21:00. 
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Para mais informações contacte o Centro de Contacto (Contact Centre) pelo número 905.874.2999 ou 
visite www.bramptontransit.com. 
 

Continua a vigorar um programa reforçado de limpeza e higienização. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) é desinfetar todas as superfícies duras, os compartimentos dos 
condutores e os assentos de 48 em 48 horas. Atualmente, a maioria dos autocarros é higienizada de 24 
em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies duras são limpos e higienizados 
diariamente.  
 
A Cidade incita os passageiros a manterem, o mais possível, o distanciamento físico nos terminais e 
nas paragens dos autocarros, mesmo se estiverem a usar máscara. Também lembramos os 
passageiros que devem transportar o seu desinfetante pessoal quando viajam, como antissético ou 
toalhitas para as mãos, lavar as mãos com frequência, tossir ou espirrar para o cotovelo. Se estiver 
doente, não viaje nos transportes, realize um teste no centro de avaliação COVID-19 mais próximo e 
siga as instruções da saúde pública. 
 
Seguindo as diretrizes da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health), lembramos os passageiros que o 
uso de máscaras não-cirúrgicas justas ao rosto a cobrir o nariz, boca e queixo é obrigatório nos 
autocarros e terminais. A Cidade de Brampton trabalha estreitamente com os seus parceiros da Saúde 
Pública de Peel (Peel Public Health) e com o Gabinete de Gestão de Emergências de Brampton 
(Brampton Emergency Management Office) para continuar a monitorizar os riscos.  
 
Visite www.brampton.ca/COVID19 para obter atualizações regulares e visite www.bramptontransit.com 
ou siga @bramptontransit no Twitter para atualizações dos serviços. As perguntas podem ser dirigidas 
ao Centro de Contacto dos Transportes de Brampton (Brampton Transit’s Contact Centre) pelo número 
905.874.2999. 
 
Recreação de Brampton 
Bunny EGGScitement 
Nesta Páscoa divirta-se com uma edição segura do Bunny EGGScitement! Levante um kit de 
artesanato e siga um tutorial online para criar um vaso de plantas colorido, participe numa caça aos 
ovos virtual, e descarregue atividades de pintura a partir de 29 de março. 
 
O levantamento do kit de artesanato no passeio sem contacto está disponível em 31 de março e 1 de 
abril, das 15:30 às 19:00 no Centro Comunitário Cassie Campbell (Cassie Campbell Community 
Centre), no Chalé de esqui do Parque Chinguacousy (Chinguacousy Park Ski Chalet), no Centro 
Comunitário Gore Meadows (Gore Meadows Community Centre) e no South Fletcher’s Sportsplex. 
Durante o levantamento siga todas a sinalética e as instruções de segurança no local. Os kits de 
artesanato estão disponíveis numa base «primeiro a chegar, primeiro a ser servido» e estão limitados a 
um por família, enquanto houver stock. 
 
Visite www.brampton.ca/recreation para mais informações sobre as atividades divertidas Bunny 
EGGScitement. 
 
Recreação em casa (Rec At Home) 
Mantenha-se ativo e participativo em casa com os tutoriais de preparação física e trabalhos manuais! 
Experimente um circuito físico completo, aprenda a fazer corações de origami, pratique as suas 
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aptidões de caligrafia, e mais. Aceda a uma série de atividades Rec At Home em 
www.brampton.ca/recathome.   
  
Os Centros Recreativos (Recreation Centres) da Cidade de Brampton estão encerrados 
temporariamente e os programas e serviços recreativos personalizados com instrutor estão suspensos 
em resposta às medidas de confinamento provinciais COVID-19. Para mais informações sobre os 
nossos programas e serviços recreativos virtuais e ao ar livre, visite www.brampton.ca/recreation. 
 
Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 
Os serviços presenciais e de levantamento no passeio em todas as sucursais da biblioteca estarão 
indisponíveis na sexta-feira, 2 de abril (Sexta-feira Santa) (Good Friday). 

 
Visite o website da Biblioteca de Brampton (Brampton Library website) em qualquer momento para 
descobrir a nossa Biblioteca Digital (Digital Library). Aqui poderá aceder aos livros digitais eletrónicos 
(eBooks), livros áudio eletrónicos (eAudiobooks), televisão e transmissão de filmes (Movie streaming), 
aprendizagem online, artes e artesanato, e mais, tudo gratuitamente com o seu cartão da biblioteca. 
Para obter um cartão da Biblioteca de Brampton clique aqui (To obtain a Brampton Library card, please 
click here.). Usufrua de devoluções flexíveis de materiais requisitados através das caixas de entrega 
24-horas externas em todas as sucursais. 

 
Vamos manter o contacto! Subscreva as nossas atualizações por e-mail (Subscribe to our email 
updates) e siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram. 
 
O Abrigo para Animais de Brampton (Brampton Animal Shelter) estará encerrado na Sexta-feira Santa 
(Good Friday) 2 de abril, no domingo de Páscoa, 4 de abril, e na segunda-feira de Páscoa, 5 de abril. 
No sábado, 3 de abril, o abrigo estará aberto das 10:00 às 16:00, apenas por marcação. 
 
O Controlo de Animais (Animal Control) está na estrada de segunda a sexta-feira das 7:00 às 22:00 e 
no sábado, domingo e feriados das 8:00 às 18:30, e responderá apenas às chamadas relacionadas 
com o seguinte: 

• Recolha de animais domésticos e vida selvagem doentes/feridos/agressivos 

• Animal agressivo 

• Cão à solta 

• Investigação de mordida de cão 

• Recolha de cão preso abandonado 

• Recolha de animal morto 
 

Fora deste horário, o Controlo de Animais (Animal Control) responderá apenas a emergências. 
 
Advertências da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) para o fim de semana da Páscoa 
 
Durante as férias da Páscoa cuidem uns dos outros, juntando-se apenas com as pessoas com as quais 
reside. Embora a implementação das vacinas continue, não devemos baixar a nossa guarda e temos 
de continuar a seguir os conselhos de saúde pública. Estas ações continuam a ser a nossa melhor 
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defesa contra o vírus. Quanto aos familiares e amigos que não vivam na sua casa, tire fotografias e 
organize chamadas virtuais para continuarem em contacto e manterem a distância física. Solicite junto 
do seu local de culto opções de reunião virtual para reduzir o risco de propagação. Se tiver de reunir 
presencialmente, siga os limites de aglomeração para os serviços religiosos. 
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