
 

 
 

 

 

A Cidade de Brampton prepara-se para avançar para a 1.ª Fase do Roteiro 
para a reabertura (Roadmap to Reopen) da Província em 11 de junho 

 
BRAMPTON, ON (7 de junho de 2021) – Na sequência do anúncio de hoje do Governo de Ontário 
(Government of Ontario), na sexta-feira, 11 de junho, às 12:01, a Cidade de Brampton prepara-se para 
avançar em segurança para a 1.ª Fase do Roteiro para a reabertura da Província (Step One of the 
Province’s Roadmap to Reopen). Esta fase é antecipada três dias relativamente ao programa graças à 
disponibilização da vacina pela Província, em parceria com as unidades de saúde pública locais, os 
parceiros de assistência médica, os municípios, e a permanente dedicação da nossa comunidade. 
 
A partir de 11 de junho, no âmbito da 1.ª Fase do Roteiro para a reabertura da Província (Step One of 
the Province’s Roadmap to Reopen) estarão em vigor as seguintes regras e medidas:  

• A capacidade limite para os ajuntamentos sociais e eventos públicos organizados no exterior 
será alargada para 10 pessoas, incluindo membros de agregados familiares diferentes; 

• A capacidade nos serviços, ritos ou cerimónias religiosos no exterior, incluindo cerimónias de 
casamento e serviços fúnebres, está limitada ao número de pessoas que consigam manter uma 
distância física de dois metros; 

• São permitidos os serviços, ritos ou cerimónias religiosos no interior, incluindo cerimónias de 
casamento e serviços fúnebres até uma capacidade de 15% da sala em questão; 

• É permitida a venda a retalho de produtos não-essenciais em lojas com uma capacidade de 
15%, sem restrições quanto aos artigos que podem ser vendidos; 

• É permitida a venda a retalho de produtos essenciais em lojas e outras selecionadas com uma 
capacidade de 25%, sem restrições quanto aos artigos que podem ser vendidos; 

• Refeições no exterior com mais de quatro pessoas por mesa com exceções para os agregados 
familiares numerosos; 

• São permitidas as aulas de preparação física no exterior, os grupos no exterior que realizam 
treino pessoal e treino desportivo individual/em equipa no exterior até 10 pessoas, se for 
possível manter uma distância de três metros; 

• Os campos diários (day camps) para crianças são autorizados a funcionar de forma consistente 
com as diretrizes de segurança para a COVID-19, elaboradas pelo Gabinete do Diretor-Geral da 
Saúde (Office of the Chief Medical Officer of Health); 

• Campismo durante a noite em parques de campismo e acampamentos, incluindo Parques de 
Ontário (Ontario Parks), e alugueres a curto prazo; 

• Os espaços para concertos, teatros e cinemas podem abrir no exterior com o objetivo de ensaiar 
ou apresentar um concerto gravado ou transmitido, um evento artístico, atuação teatral ou outra 
atuação com um número de artistas não superior a 10, entre outras restrições; 

• As pistas de corrida de cavalos no exterior e pistas de corrida para veículos motorizados são 
autorizadas a funcionar sem espetadores; e 

• Atrações no exterior, tais como jardins zoológicos, monumentos, locais históricos, jardins 
botânicos com capacidade e outras restrições. 

 
O Roteiro para a reabertura (Roadmap to Reopen) da Província é um plano com três fases, que visa 
reabrir cuidadosamente a província e levantar gradualmente as medidas de saúde pública com base na 
taxa de vacinação em toda a província e nas melhorias dos principais indicadores de saúde pública e 
assistência médica. 

https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario#section-2
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Leia aqui (here) o comunicado de imprensa (News Release) da Província. 
 
 
Serviços e instalações municipais 
 
Amenidades recreativas municipais no exterior 
As amenidades recreativas no exterior permitidas incluem os campos de golfe e percursos de 
condução, campos de futebol (soccer) e de outros desportos, campos de beisebol (baseball diamonds) 
e gaiolas de rebatidas (batting cages), campos de ténis e basquetebol, bólingue de relva (lawn bowling) 
e bocha (bocce), parques de BMX e skate, e piscinas baixas para criança (wading pools) e tapetes de 
respingos (splash pads). 
 
Os detalhes relativos à abertura da temporada da praia Professor’s Lake e da piscina exterior Eldorado 
Park serão disponibilizados no final deste mês. 
 
Para obter o calendário e os detalhes de reabertura relativamente aos parâmetros de saúde e 
segurança COVID-19 para amenidades municipais específicas, visite www.brampton.ca/summerfun. 
 
Tapetes de respingos (Splash Pads) e piscinas baixas para criança (Wading Pools) 
Os tapetes de respingos (Splash Pads) estão abertos em toda a cidade. Em 11 de junho prevê-se a 
reabertura da piscina baixa para crianças (wading pool) em Chinguacousy Park para utilização pública, 
se o tempo assim o permitir. A partir de 12 de junho, as piscinas baixas para criança (Wading pools) em 
toda a cidade vão abrir aos fins de semana, e a partir de 26 de junho vão abrir diariamente. É 
necessário manter o distanciamento físico e solicita-se aos residentes que façam uma autoavaliação 
quanto aos sintomas de COVID-19 antes de frequentarem estes espaços. É possível consultar aqui 

(here) a lista e os horários dos locais dos tapetes de respingos (splash pad) e das piscinas baixas para 
criança (wading pool). 
 
Campos de férias presenciais (In-Person Summer Camps) 
A partir de 5 de julho, nove Centros Recreativos (Recreation Centres) da Cidade de Brampton vão 
organizar campos de férias (summer camps) para crianças e jovens. As inscrições nos campos abriram 
a 7 de junho. Os campos vão incluir atividades, tais como jogos, desportos, artesanato e mais, de 
segunda a sexta-feira, das 8:45 às 17:15. Devido ao feriado (public holiday), a semana de 2 de agosto 
vai funcionar como semana reduzida.  
 
A Cidade de Brampton está a implementar protocolos reforçados para garantir a saúde e a segurança 
dos participantes e funcionários com orientação da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). Os 
participantes têm de usar sempre máscaras faciais no interior, e no exterior quando o distanciamento 
físico não for possível. Os campistas serão divididos em grupos que não interagirão entre si. Estarão 
em vigor procedimentos de limpeza melhorados e controlo diário, entre outros. Clique aqui para 
detalhes completos sobre a saúde e a segurança nos campos de férias presenciais (Click here for full 
details on in-person summer camp health and safety.). 
 
As tarifas são variáveis. Ligue 3-1-1 ou visite www.brampton.ca/reccamps para efetuar a inscrição. 

 
Vacinações 
 

https://news.ontario.ca/en/release/1000279/ontario-to-move-to-step-one-of-roadmap-to-reopen-on-june-11
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
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Todos os indivíduos com 12 anos ou mais que residam, trabalhem ou frequentem a escola em Peel, 
incluindo Brampton, podem agora fazer o agendamento da vacina COVID-19 em clínicas selecionadas. 
Os agendamentos para indivíduos com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos devem ser 
feitos online (booked online) através do sistema de agendamento da Região de Peel. Se alguém 
precisar de ajudar para efetuar o agendamento, pode telefonar para a Linha de Vacinação COVID-19 
da Região de Peel (Region of Peel COVID-19 Vaccination Line) pelo número 905.791.5202, das 8:00 às 
20:00, 7 dias por semana. 
 
Os agendamentos para a segunda dose para os residentes da Região de Peel (Region of Peel) com 
mais de 70 anos (70+), que receberam uma vacina da Pfizer ou da Moderna em ou antes de 18 de 
abril, estão agora disponíveis. Os agendamentos podem ser efetuados através do sistema de 
agendamento provincial em covid-19.ontario.ca/book-vaccine/ ou por telefone para a linha de 
agendamento provincial pelo número 1-833-943-3900.   
 
Para obter as informações mais atualizadas sobre as vacinações COVID-19, visite o portal de vacinas 
(vaccine portal) da Província. 
 
Hiperligações 
 

• 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) 

• Portal da Vacina do Governo de Ontário (Government of Ontario’s Vaccine portal) 

• Portal da Vacina da Região de Peel (Region of Peel’s Vaccine Portal) 

• 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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Monika Duggal 
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Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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