
 

 
 

 

 

Governo de Ontário reforça aplicação da ordem para «ficar em casa» (stay-
at-home) e reforça ainda mais as medidas de saúde pública 

  
BRAMPTON, ON (16 de abril de 2021) – Hoje, o Governo de Ontário (Government of Ontario) 
anunciou que vai reforçar a aplicação da ordem provincial para «ficar em casa» (stay-at-home) 
através da imposição de novas restrições de viagem e um reforço adicional das medidas de 
saúde pública.  
 
Aplicação da ordem 
 
Com vista a aumentar a aplicação da ordem para «ficar em casa» (stay-at-home) e parar a 
propagação de COVID-19, a ordem de emergência foi alterada para conferir mais autoridade 
aos agentes da polícia e outros agentes de infrações provinciais para apoiar a aplicação da 
ordem para «ficar em casa» (stay-at-home) de Ontário. 
 
A partir das 12:01 de sábado, 17 de abril de 2021, os agentes da polícia e outros agentes de 
infrações provinciais terão autoridade para exigir que qualquer indivíduo forneça o seu 
endereço de residência e o motivo pelo qual não se encontra em casa. Além disso, os agentes 
da polícia, polícias especiais, e polícias indígenas terão autoridade para parar veículos e 
solicitar os motivos pelos quais uma pessoa não está em casa. Esta ferramenta de aplicação 
adicional estará em vigor apenas durante a ordem para «ficar em casa» (stay-at-home) e 
exclusivamente para fazer cumprir a ordem para «ficar em casa» (stay-at-home). 
 
Medidas de saúde pública reforçadas 
 
Tanto a declaração de emergência e a ordem para «ficar em casa» (stay-at-home) da 
Província foram prolongadas por mais duas semanas para ajudar a parar a propagação de 
COVID-19. A ordem para «ficar em casa» (stay-at-home) exige que todas as pessoas fiquem 
em casa com exceções por motivos essenciais, tais como ir à mercearia ou farmácia, aceder a 
serviços de saúde, fazer exercício ou trabalho fundamental. 
 
A partir das 12:01 de sábado, 17 de abril de 2021, o governo também tenciona implementar as 
seguintes medidas de saúde pública e segurança no local de trabalho: 

• Proibir todas as aglomerações sociais e eventos públicos organizados no exterior, 
exceto com membros do mesmo agregado familiar ou uma outra pessoa fora desse 
agregado familiar que viva sozinha ou um cuidador de qualquer membro do agregado 
familiar; 

• Encerrar todos os locais de trabalho não essenciais no setor da construção; 
• Reduzir os limites de capacidade para 25% em todos os locais de venda a retalho onde 

as compras na loja sejam permitidas. Isto inclui supermercados, mercearias, lojas de 
conveniência, mercados de produtores no interior, outras lojas que vendam 
principalmente alimentos e farmácias; e, 



 

 

• Encerrar todos os campos recreativos e desportivos ao ar livre, tais como campos de 
golfe, campos de basquetebol e de futebol, com exceções limitadas. 

 
Além disso, a partir das 12:01 de segunda-feira, 19 de abril de 2021, a Província vai limitar a 
capacidade de participação em casamentos, funerais e serviços, ritos ou cerimónias religiosos 
a 10 pessoas no interior ou exterior. As aglomerações sociais associadas a estes serviços, tais 
como receções são proibidas, exceto com membros do mesmo agregado familiar ou outra 
pessoa fora desse agregado familiar que viva sozinha. Os serviços drive-in serão permitidos. 
 
Continuarão a aplicar-se todas as outras medidas de saúde pública e segurança no trabalho 
para venda a retalho não essencial no âmbito da pausa de emergência a nível da província 
(provincewide emergency brake) (ou seja, levantamento na berma do passeio e entrega 
apenas).  
 
Leia mais aqui (here). 
 
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 e amenidades ao ar livre 
Todas as instalações recreativas da Cidade de Brampton continuam encerradas ao público e 
os programas no interior continuam suspensos até nova ordem. 
 
Todos os campos recreativos e desportivos ao ar livre, tais como campos de golfe, campos de 
basquetebol e futebol estão encerrados com exceções limitadas. Os parques infantis 
continuam abertos. 
 
Os parques e trilhos continuam abertos. As casas de banho nos parques estarão encerradas. 
 
Programas virtuais 

  
Preparação física virtual 
Os residentes são convidados a participar em aulas de preparação física de 30 minutos 
gratuitas, virtuais e ao vivo com professores formados. 

  
Oficinais (55+ workshops) para maiores de 55 anos 
Os residentes de Brampton a partir dos 55 anos podem inscrever-se em oficinais virtuais 
gratuitas e juntar-se a sessões participativas online 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. 
 

https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 
 

 

 

Atividades e oficinas virtuais inclusivas 
Esta série é uma excelente oportunidade para os participantes com deficiências e 
necessidades especiais participarem em 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 e participativo 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 a uma variedade de atividades Rec At 
Home aqui (here), preparadas com amor pela Recreação de Brampton (Brampton Recreation). 
 
 
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) 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RBb74ipSBmJPEbcUh2g2rSlSd1AYOJSklLTl9kA3M%2FM%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG6QBezCY2yErZ0P4%2BidXwlSAc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8%2FCZf2DF33oRJS2riJmxZGAn1WC2PkpaPGRS%2Fw50%2Brc%3D&reserved=0


 

 

• 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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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://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OIkvAavxeC1fBuqSIaE9m6uthV%2BXBkU2xvLH5jlwFS0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151616593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QDi26pZcfTpdqq%2BcxqurG7Ol8wTP%2Bwmw5hehxwEnPPw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

