
 

 

 

A Cidade de Brampton prepara-se para avançar com segurança para a 3.ª 
Fase do Roteiro para a reabertura da Província (Province’s Roadmap to 

Reopen) em 16 de julho 

BRAMPTON, ON (9 de julho de 2021) – Na sequência do anúncio de hoje do Governo de Ontário 
(Government of Ontario), na sexta-feira, 16 de julho, às 12:01, a Cidade de Brampton prepara-se para 
avançar com segurança para a 3.ª Fase do Roteiro para a reabertura da província (Step Three of the 
Province’s Roadmap to Reopen). Esta fase resulta dos esforços dedicados da nossa comunidade e dos 
parceiros na área da saúde de Ontário. Até 8 de julho de 2021, mais de 77% da população de Ontário a 
partir dos 12 anos recebeu uma dose de uma vacina COVID-19 e mais de 50% recebeu a segunda 
dose. Foram administradas mais de 16,6 milhões de doses da vacina COVID-19 em toda a província. 

A partir de 16 de julho, no âmbito da 3.ª Fase do Roteiro para a reabertura da Província (Step Three the 
Province’s Roadmap to Reopen, estarão em vigor as seguintes regras e medidas: 

• Ajuntamentos sociais e eventos públicos organizados no exterior com mais de 100 pessoas com 
um número limitado de exceções; 

• Ajuntamentos sociais e eventos públicos organizados no interior até 25 pessoas; 
• Cerimónias, serviços ou ritos religiosos no interior, incluindo serviços de casamento e serviços 

fúnebres permitidos com distanciamento físico; 
• Refeições no interior permitidas sem limites no número de clientes por mesa com 

distanciamento físico e outras restrições ainda em vigor; 
• Abertura de instalações desportivas e recreativas de preparação física no interior sujeitas a uma 

lotação máxima de 50% do espaço interior. A lotação para espetadores no interior é de 50% da 
lotação para lugares sentados habitual ou 1000 pessoas, consoante o que for menor. A lotação 
para espetadores no exterior é de 75% da lotação para lugares sentados habitual ou 15 000 
pessoas, consoante o que for menor; 

• Espaços de reuniões e eventos no interior permitidos com distanciamento físico e outras 
restrições ainda em vigor e lotação limitada não superior à lotação de 50% ou 1000 pessoas 
(consoante o que for menor); 

• Comércio a retalho essencial e não essencial com lotação limitada ao número de pessoas que 
consigam manter uma distância física de dois metros; 

• Serviços de cuidados pessoais, incluindo serviços que requerem a remoção da cobertura para o 
rosto, com lotação limitada ao número de pessoas que consigam manter uma distância física de 
dois metros; 

• Museus, galerias, locais históricos, aquários, jardins zoológicos, monumentos, jardins botânicos, 
centros de ciências, salões de casinos/bingo, parques de diversão, feiras e exposições rurais, 
festivais, com lotação limitada não superior a 50% da lotação no interior e 75% da lotação no 
exterior; 

• Locais para concertos, cinemas e teatros autorizados a funcionar: 

o até 50% da lotação no interior ou um limite máximo de 1000 pessoas para eventos com 
lugares sentados (consoante o que for menor) 

o até 75% da lotação no exterior ou um limite máximo de 5000 pessoas para eventos sem 
lugares sentados (consoante o que for menor); e até 75% da lotação no exterior ou um 
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máximo de 15 000 pessoas para eventos com lugares sentados fixos (consoante o que 
for menor). 

• Sessões abertas do setor imobiliário com lotação limitada ao número de pessoas que consigam 
manter uma distância física de dois metros; e 

• Estabelecimentos para alimentos ou bebidas no interior com instalações de dança, incluindo 
clubes noturnos e restaurantes/bares, autorizados a funcionar com lotação até 25% ou até um 
limite máximo de 250 pessoas (consoante o que for menor). 

Durante a 3.ª Fase continuam a vigorar as coberturas para o rosto em ambientes públicos interiores e 
os requisitos de distanciamento físico. Estas medidas estão em linha com os conselhos relativos às 
medidas pessoais de saúde pública emitidas pela Agência da Saúde Pública do Canadá (Public Health 
Agency of Canada), tendo também em conta as informações e requisitos específicos de Ontário. As 
coberturas para o rosto também são exigidas em alguns ambientes públicos no exterior. 

A província permanecerá na 3.ª Fase do Roteiro para a reabertura da província (Step Three of the 
Province’s Roadmap to Reopen) durante, pelo menos, 21 dias e até 80% da população elegível a partir 
dos 12 anos ter recebido uma dose de uma vacina COVID-19 e 75% ter recebido a segunda dose. 
Além disso, nenhuma unidade de saúde pública deve ter menos de 70% da sua população totalmente 
vacinada. Os outros indicadores essenciais de saúde pública e assistência médica também devem 
permanecer estáveis. Quando forem satisfeitos estes limites máximos, será possível levantar a grande 
maioria das medidas de saúde pública e segurança no local de trabalho, incluindo os limites de lotação 
para locais no interior e exterior e os limites para os ajuntamentos sociais. Continuará a vigorar apenas 
um pequeno número de medidas, incluindo o requisito de rastreio passivo, tal como a colocação de 
sinalização, e a necessidade de as empresas terem um plano de segurança. 

Leia aqui (here) o comunicado de imprensa (News Release) da Província. 

Serviços e instalações municipais 

Reabertura dos Centros Recreativos 

Para informações e atualizações sobre a reabertura dos centros recreativos relativamente às visitas aos 
centros recreativos municipais (City recreation centres), visite aqui (here) a semana de 12 de julho. 
Estará implementado um sistema de reservas para visitas a todos os centros recreativos, incluindo a 
participação sem agendamento em programas de preparação física, desportos aquáticos, skating e 
programação geral. 

Amenidades recreativas municipais no exterior 

Durante a 3.ª Fase (Step Three), as amenidades recreativas no exterior disponíveis incluem os campos 
de golfe e percursos de condução, campos de futebol (soccer) e outros campos desportivos, 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 praia Professor’s Lake e a piscina 
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exterior Eldorado Park também reabriram esta época, se as condições meteorológicas e da água assim 
o permitirem. 

Para obter detalhes sobre os parâmetros de saúde e segurança COVID-19 para amenidades 
municipais específicas no exterior, visite www.brampton.ca/summerfun. 

Ofertas 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 colegas e 
famílias em tempo real. A integração 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. 

Os residentes de Brampton podem continuar em movimento no conforto do lar com as aulas de 
preparação física virtuais (virtual fitness classes) que variam em intensidade e apresentam uma 
variedade de tipos de exercício físico consoantes as preferências. Inscreva-se nos exercícios de 30 
minutos GRATUITOS ao vivo com professores de preparação física formados. A inscrição está 
disponível com 7 dias de antecedência em www.brampton.ca/recathome. 

Os adultos com mais de 55 anos de idade estão convidados a inscreverem-se em oficinas online 
(online workshops) gratuitas e interativas. Os participantes terão a oportunidade de conhecer e 
socializar com colegas, fazer novas amizades e conectar online num ambiente seguro e estruturado. As 
atividades serão lideradas por professores formados da Cidade de Brampton, através da plataforma 
WebEx. As inscrições estão disponíveis em www.brampton.ca/recathome. 

Vacinações 
Qualquer pessoa que resida, trabalhe ou frequente a escolar em Peel e tenha 12 anos ou mais pode 
agendar a sua primeira dose. 

Qualquer pessoa que recebeu uma vacina mRNA (Pfizer ou Moderna) é elegível para agendar a sua 
segunda dose. O tempo entre a primeira e a segunda dose deve ser de, pelo menos, 28 dias. 

Qualquer pessoa que recebeu a sua primeira dose da AstraZeneca há, pelo menos, oito semanas pode 
agora agendar a sua segunda dose. Recomendamos que as pessoas recebam uma vacina mRNA 
(Moderna ou Pfizer) na sua segunda dose. 

Para obter as informações mais atualizadas sobre as vacinações COVID-19, visite o portal das vacinas 
(vaccine portal) da Província. 
 

Hiperligações 
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• 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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