
 

 
 

 

 

Instalações da Cidade de Brampton selecionadas vão exigir comprovativo 
de vacinação a partir de 22 de setembro 

 
BRAMPTON, ON (17 de setembro de 2021) – De acordo com os regulamentos (regulations) e 
orientação (guidance) do Governo de Ontário que exigem o comprovativo de vacinação para entrar em 
certas instalações, a Cidade de Brampton vai exigir a partir de quarta-feira, 22 de setembro, o 
comprovativo de vacinação para aceder a serviços municipais selecionados, incluindo instalações 
recreativas, desportivas, culturais e de entretenimento. As isenções serão executadas de acordo com 
os regulamentos do Governo de Ontário. 
 
De acordo com o regulamento e diretrizes provinciais, os certificados de vacina serão exigidos em 
áreas interiores, tais como: 
 

• Instalações utilizadas para atividades desportivas e de preparação física recreativa, incluindo 
parques aquáticos e instrutores pessoais de preparação física 

• Instalações onde os espetadores assistem a eventos 

• Espaços de reuniões e eventos, incluindo centros de conferências ou centros de convenções 

• Locais de concertos, teatros e cinemas 

• Casinos, átrios de bingo e outros estabelecimentos de jogos 

• Restaurantes, bares e outros estabelecimentos de alimentos ou bebidas 

• Áreas interiores e exteriores de estabelecimentos de alimentos ou bebidas, onde existam 
instalações para dançar, incluindo clubes noturnos, restaurantes-clubes e outros estabelecimentos 
similares 

  
O comprovativo de vacinação não será exigido nas situações que se seguem: 
 

• Bibliotecas, tribunais ou para aceder a serviços municipais essenciais, como pagar faturas de 
impostos ou obter licenças de construção 

• Crianças com menos de 18 anos que participem num desporto organizado, embora os 
espetadores, incluindo pais e tutores, tenham de mostrar o certificado de vacinação para entrar 

• Espaços de locação utilizados para campos de dia, cuidados infantis e serviços sociais 

• Cerimónias de casamento, serviços/ritos religiosos e funerais (apenas cerimónia) 

• Ajuntamentos em residência privadas 

• Eventos no exterior 
 
Para apoiar as empresas na implementação dos regulamentos relativos ao certificado da vacina, o 
Governo de Ontário possui recursos de Orientação para as empresas (Guidance for Businesses) 
disponíveis. Pode encontrar todos os detalhes nos regulamentos do Governo de Ontário (Government 
of Ontario regulations). 
  
Métodos relativos ao comprovativo de vacinação aceites nas instalações municipais 
Quando visitar uma instalação da Cidade de Brampton serão aceites os seguintes métodos relativos ao 
estado do certificado de vacinação, juntamente com um documento de identificação pessoal adicional:  
  

https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public


 

 

1. Recibo comprovativo de vacina de imunização: este pode ser obtido no Portal da vacina COVID-19 
(COVID-19 Vaccine Portal) online ou por telefone contactando a Linha de agendamento de vacinas 
provincial (Provincial Vaccine Booking Line) pelo número 1.833.943.3900.  
 
2. Recibo de vacina digital otimizado de Ontário: o governo de Ontário vai apresentar esta opção em 
outubro de 2021. O recibo de vacina digital pode ser guardado no seu telemóvel e utilizado facilmente 
para mostrar que foi vacinado. Serão fornecidas mais informações sobre esta opção assim que esteja 
disponível. 
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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://covid19.ontariohealth.ca/
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