
 

 
 

 

 

A Cidade de Brampton prepara-se para avançar com segurança para a 2.ª 
Fase do Roteiro para a reabertura da Província (Province’s Roadmap to 

Reopen) em 30 de junho 
 

  
BRAMPTON, ON (24 de junho de 2021) – Na sequência do anúncio de hoje do Governo de Ontário 
(Government of Ontario), na quarta-feira, 30 de junho, às 12:01, a Cidade de Brampton prepara-se para 
avançar com segurança para a 2.ª Fase do Roteiro para a reabertura da Província (Step Two of the 
Province’s Roadmap to Reopen). Esta fase é antecipada dois dias relativamente ao programa, graças a 
uma melhoria contínua dos indicadores de saúde pública e 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 30 de junho, no âmbito da 2.ª Fase do Roteiro para a reabertura da Província (Step Two of 
the Province’s Roadmap to Reopen), estarão em vigor as seguintes regras e medidas:  

• Ajuntamentos sociais e eventos públicos organizados no exterior até 25 pessoas 
• Ajuntamentos sociais e eventos públicos organizados no interior até cinco pessoas 
• Refeições no exterior até seis pessoas por mesa 
• Pontos de venda a retalho de produtos essenciais com lotação de 50% 
• Pontos de venda a retalho de produtos não-essenciais com lotação de 25% 
• Serviços, ritos ou cerimónias religiosos de maior dimensão no interior, incluindo serviços de 

casamento e serviços fúnebres com lotação de 25%, enquanto no exterior a lotação está 
limitada ao número de pessoas que consigam manter a distância de 2 metros 

• Acampamentos durante a noite 
• Serviços de cuidados pessoais permitidos a 25% até 5 pessoas no máximo, sendo obrigatório 

usar sempre máscara e efetuar agendamento 
• Espaços exteriores para reuniões e eventos com lotação limitada a 25%, enquanto os espaços 

interiores para reuniões e eventos estão encerrados 
• Entretenimento no exterior e parques aquáticos com lotação limitada a 25% 
• As aulas de preparação física no exterior são permitidas desde que as pessoas mantenham 

uma distância de 3 metros 
• Desportos ao ar livre sem contacto ou modificados para evitar o contacto, com implementação 

de algumas restrições 
• Ligas desportivas, jogos e eventos no exterior com lotação limitada a 25% 
• As ligas desportivas, os jogos e eventos no interior não são permitidos com exceções para os 

atletas profissionais/grupos/acampamentos de dia, etc. 
• Cinemas, artes performativas, eventos e atrações musicais ao vivo no exterior com lotação 

limitada a 25% 

O Roteiro para a reabertura da Província (Province’s Roadmap to Reopen) 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. 
 
Leia aqui (here) o comunicado de imprensa (News Release) da Província. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario%23section-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807463999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ilBxq6m9hXGyrtF0qjfdNIUNu67J3IGeetMxip8X2%2Fc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario%23section-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807463999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ilBxq6m9hXGyrtF0qjfdNIUNu67J3IGeetMxip8X2%2Fc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario%23section-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807463999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ilBxq6m9hXGyrtF0qjfdNIUNu67J3IGeetMxip8X2%2Fc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Freopening-ontario%23section-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807463999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ilBxq6m9hXGyrtF0qjfdNIUNu67J3IGeetMxip8X2%2Fc%3D&reserved=0
https://news.ontario.ca/en/release/1000279/ontario-to-move-to-step-one-of-roadmap-to-reopen-on-june-11


 

 

 
  
Serviços e instalações municipais 
Amenidades recreativas municipais no exterior 
Nas amenidades recreativas no exterior disponíveis durante a 2.ª Fase (Step Two) estão incluídos 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). A reabertura da praia Professor’s Lake e 
da piscina exterior Eldorado Park durante esta época está prevista para 30 de junho, se as condições 
meteorológicas e da água assim o permitirem. 
 
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 diariamente das 10:00 às 21:00. A piscina baixa 
para crianças (wading pool) em Chinguacousy Park está aberta para visitas diárias a partir de 26 de 
junho, das 10:00 às 20:00, se o tempo assim o permitir. 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. A lista dos locais e horários de funcionamento dos tapetes de respingos 
(splash pad) e das piscinas baixas para criança (wading pool) está disponível aqui (here). 
 
Campos de férias  
Campos presenciais (In-Person Camps) 
Os campos de férias presenciais para crianças e jovens começam em 5 de julho. As inscrições 
continuam disponíveis online em www.brampton.ca/reccamps. Os campos incluem 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. As tarifas são 
variáveis. Ligue 311 ou visite www.brampton.ca/reccamps para efetuar a inscrição. 
Campos virtuais 
Os campos virtuais oferecem aos participantes com idades compreendidas entre os 4 e 6 anos e os 6 e 
10 anos a oportunidade de fazerem novas amizades, aumentarem as competências sociais, e 
trabalharem em projetos interessantes ao seu próprio ritmo enquanto interagem com os seus pares e 
famílias em tempo real. A inclusão nos Campos Virtuais (Virtual Camps) também estará disponível para 
participantes com idades compreendidas entre os 6 e 13 anos e os 14 e 20 anos. Todos os programas 
serão liderados por instrutores formados da Cidade de Brampton através da plataforma WebEx. As 
inscrições estão disponíveis em www.brampton.ca/recathome. 
 
Vacinações 
Todos os indivíduos com 12 anos ou mais que residam, trabalhem ou frequentem a escola em Peel 
podem fazer o agendamento da sua primeira dose.  
O tempo entre a primeira e a segunda dose deve ser de, pelo menos, 28 dias para pessoas com 18 
anos e mais, e de, pelo menos, 8 semanas para jovens dos 12 aos 17 anos de idade. 
A partir de 27 de junho, os jovens entre os 12 e 17 anos podem agendar ou reagendar a sua segunda 
dose. 
Para obter as informações mais atualizadas sobre as vacinações COVID-19, visite o portal das vacinas 
(vaccine portal) da Província. 
 

http://www.brampton.ca/summerfun
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Spray-Pads-and-Wading-Pools.aspx
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/reccamps
http://www.brampton.ca/recathome
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807483987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h1K8aqWBLG8baybwbPwJd0kGN%2B3cofIh5yu7W3rRtcU%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

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) 
• 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/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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807493979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BJkbSPqZsdjaAkX0BMMqAKAbg6DWFzKZV4mRgdSAyXA%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807493979%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BiNH6b3%2BbhfTYWMLu4CysnpYyCoaA50FPaNREl3lGH4%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807503971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=y%2BQWCshLlNjSM18G8T3TWjMJ%2BLHpk7ytrJX5I6Xnq%2FA%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807503971%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qJVEEIuHsJa6fIyeWra12%2BvilYMMQx670GuNAnb0%2BH4%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r55fcXJBlFKpYQUUhUKgtBaX0Sj8jCuAN0SF1I5ax0w%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=r55fcXJBlFKpYQUUhUKgtBaX0Sj8jCuAN0SF1I5ax0w%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%7Cd22d4810e0b34564a38608d937699026%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637601748807513968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LNs1s6ups3tGkDkftO45knHKE%2BjdwkeScS97%2FIIOxpA%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

