
 

 

Governo de Ontário prolonga ordem para «ficar em casa» (stay-at-home) até 
2 de junho 

BRAMPTON, ON (13 e maio de 2021) – Hoje, o Governo de Ontário (Government of Ontario) anunciou 
que vai prolongar a ordem provincial para «ficar em casa» (stay-at-home) até, pelo menos, quarta-feira, 
2 de junho de 2021. 

Medidas de saúde pública 

Tanto a declaração de emergência provincial, como a ordem para «ficar em casa» (stay-at-home) 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 permaneçam em casa com exceções para 
fins essenciais, tais como ir à mercearia ou à farmácia, aceder a serviços de saúde, praticar exercício 
ou para trabalho essencial. 

Continuam em vigor as seguintes medidas de saúde pública e segurança no local de trabalho: 

• São proibidos todos os ajuntamentos sociais e eventos públicos organizados no exterior, 
excetuando com membros do mesmo agregado familiar ou uma outra pessoa fora desse 
agregado familiar que viva sozinha ou seja cuidadora de qualquer membro do agregado familiar; 

• Continuam encerrados todos os locais de trabalho não essencial no setor da construção; 

• Continuam a vigorar os limites de capacidade de 25% em todos os estabelecimentos a retalho 
onde as compras na loja sejam permitidas. Tal inclui supermercados, mercearias lojas de 
conveniência, mercados de produtores no interior, outras lojas que vendam essencialmente 
produtos alimentares e farmácias; 

• Continuam encerrados todos os campos recreativos e desportivos no exterior, tais como campos 
de golfe, campos de basquetebol e campos de futebol; e 

• A capacidade em casamentos, funerais e serviços, ritos ou cerimónias religiosos continua 
limitada a 10 pessoas no interior ou exterior. Os ajuntamentos sociais associados a estes 
serviços, tais como receções são proibidos, excetuando com membros do mesmo agregado 
familiar ou de uma outra pessoa fora desse agregado familiar que viva sozinha. Os serviços 
drive-in são permitidos. 

Continuam a aplicar-se todas as outras medidas de saúde pública e de segurança no local de trabalho 
para venda a retalho não essencial no âmbito da pausa de emergência em toda a 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 entradas sem marcação não são permitidas. Para fazer um 
agendamento, visite www.brampton.ca/skiptheline. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fzones-and-restrictions&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530956734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ogmbN1bciXU%2Bub5w6nNsh8Jr270PtL7WoJeFHQXDKyA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000124%2Fontario-extending-stay-at-home-order-until-june-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530966730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xAObYynEF8SklRv6xM5a%2Fctt43sQHoV2mXwSG4xk7QU%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

Centros Recreativos Municipais e amenidades ao ar livre 
Todas as instalações recreativas da Cidade de Brampton continuarão encerradas ao público e os 
programas no interior continuam a estar suspensos até nova ordem. 

Todos os campos recreativos e desportivos ao ar livre, tais como campos de golfe, campos de 
basquetebol e campos de futebol estão encerrados. Os parques infantis continuam abertos. 

Os parques e trilhos continuam abertos. As instalações de quartos de banho estão disponíveis no 
Parque Chinguacousy (Chinguacousy Park) e no Parque Eldorado (Eldorado Park). 

Programas virtuais  

Preparação física virtual 

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

Oficinas (workshops) para maiores de 55 anos 

Os residentes de Brampton com 55 anos e mais podem inscrever-se em oficinas (workshops) gratuitas 
virtuais e participar em sessões interessantes online no conforto do lar. Os participantes terão a 
oportunidade de socializar, fazer novas amizades e conectar-se online num ambiente seguro e 
estruturado.  

Atividades e oficinas (workshops) virtuais inclusivas 

Esta série constitui uma excelente oportunidade para os participantes com deficiências e necessidades 
especiais realizarem atividades, aprenderem algo novo e criarem amizades duradouras com os seus 
pares. 

Pode encontrar aqui (here) mais informações sobre as ofertas de programas virtuais, incluindo detalhes 
sobre como efetuar a inscrição. 

Recreação em casa (Rec At Home)  

Mantenha-se ativo e envolvido em casa com os tutoriais de artes e artesanato auto-orientados 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), realizadas com amor 
pela Recreação de Brampton (Brampton Recreation). 

Coberturas para o rosto obrigatórias 

 
Ao abrigo da Lei de Coberturas para o Rosto Obrigatórias (Mandatory Face Coverings By-law), é 
obrigatório usar máscaras não-cirúrgicas ou coberturas para o rosto em todos os espaços públicos 
interiores de Brampton. Os estabelecimentos públicos e empresas têm de assegurar que as máscaras 
ou coberturas para o rosto são usadas nos espaços públicos interiores sob o seu controlo. 

A lei isenta certos indivíduos, incluindo os que não podem usar uma máscara ou cobertura para o rosto 
por motivos de saúde; crianças com menos de dois anos; indivíduos que estejam a praticar uma 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx


 

 

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, visitar www.311brampton.ca ou usar a app móvel 
311 para mais informações e pedidos de serviços. 

Vacinações 

Todos os residentes de Brampton com mais de 18 anos são agora elegíveis para agendar a marcação 
da sua vacina COVID-19. Para informações mais atualizadas sobre as vacinações COVID-19 e para 
agendar a sua marcação, viste o portal de vacinas (vaccine portal) da Província. 

Hiperligações 
 
Saiba mais sobre: 

• Atualizações à programação e aos 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 COVID-19 (COVID-19 symptoms) 
• Vacina COVID-19 (COVID-19 vaccine) 
• Realização de testes em Brampton (Testing in Brampton) 
• Como efetuar o autoisolamento (How to self-isolate) 
• Manter as empresas e os locais de trabalho em segurança 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 
 

 

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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530966730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vDbxq9KUWG7ZRHzWszscwhYtFkeSFF8KdYIL60bBpBA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fbook-vaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530976723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FsbkToCJ1GQ9Gf1fzxYrvzyvkW1Rb34AJ%2FgNDdMbQew%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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530976723%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0U0UB92XeaY2dYOWF0lOT0Q%2Byl0j0vJA7BPDaSv239U%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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530986717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QA4dBWEXi9axWApMoM9ljmcPNK9y92jmfSi%2Bna%2F8yys%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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530986717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lWSOc5oeLZM%2BS4asqVW%2BxEaH0Zp0pN6n7KLNguIRI%2BA%3D&reserved=0
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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530996713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pSm64cZT9Q2kWwjM5C86xGPAs2DG9evvQoI2Cjwgkok%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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530996713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FqnTEbZ4Y2m5kqXLhG7yUXcdofEhcayZ3JIrXnKQzdQ%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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530996713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FqnTEbZ4Y2m5kqXLhG7yUXcdofEhcayZ3JIrXnKQzdQ%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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530996713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=i21xD61bymRaa7rCoFDfn640IG%2Bc6MODhky%2BzHlvDFw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

