
 

 
 

 

 

Cidade de Brampton prepara-se para retomar temporariamente a 2.ª Fase 
do Roteiro para a reabertura da Província em 5 de janeiro de 2022 

 

BRAMPTON, ON (4 de janeiro de 2022) – Na sequência do anúncio de ontem do Governo de Ontário 
(Government of Ontario), esta quarta-feira, 5 de janeiro, às 12:01, a Cidade de Brampton prepara-se 
para retomar temporariamente a 2.ª Fase (Step Two) do Roteiro para a reabertura da Província 
(Province’s Roadmap to Reopen) com alterações. 

Medidas de saúde e segurança da Província a partir de 5 de janeiro 

A partir de 5 de janeiro, no âmbito da 2.ª Fase (Step Two) do Roteiro para a reabertura da Província 
com alterações, serão implementadas as seguintes medidas:  

• Os ajuntamentos sociais são permitidos até cinco pessoas no interior e 10 pessoas no exterior. 
• A realização de eventos públicos organizados é permitida com lotação até cinco pessoas no 

interior. 
• As empresas e organizações têm de garantir que os funcionários ficam em regime de 

teletrabalho, exceto se a natureza do seu trabalho exigir a sua permanência no local. 
• Os casamentos, funerais, e serviços religiosos, ritos e cerimónias no interior estão limitados a 

uma lotação de 50% da sala específica. Os serviços no exterior estão limitados ao número de 
pessoas que consigam manter uma distância física de 2 metros. Os ajuntamentos sociais 
associados a estes serviços devem cumprir os limites para os ajuntamentos sociais. 

• Os espaços de revenda, incluindo centros comerciais, podem ter uma lotação de 50%. Será 
necessário manter o distanciamento físico em filas, não sendo permitido vaguear e as praças de 
alimentação têm de encerrar. Os serviços de cuidados pessoais podem ter uma lotação de 50%. 
As saunas, os banhos turcos e bares de oxigénio são encerrados. 

• Terminam as refeições no interior de restaurantes, bares e outros estabelecimentos de 
alimentação e bebidas. As refeições no exterior estão sujeitas a restrições, sendo permitido 
levar comida para fora, levantar e entregar refeições. 

• Os espaços de reuniões e eventos no interior serão encerrados com exceções limitadas; os 
espaços no exterior permanecem abertos com restrições. 

• As bibliotecas públicas têm a lotação limitada a 50%. 
• A venda de álcool tem restrições após as 22:00, bem como o consumo de álcool nas instalações 

de empresas ou locais após as 23:00. Excluem-se as entregas e a comida para fora, as 
mercearias/lojas de conveniência e outras lojas de bebidas. 

• Encerramento de locais de concerto, teatros e cinemas interiores. 
• Os ensaios e atuações gravadas são permitidos com restrições. 
• Encerramento de museus, galerias, jardins zoológicos, centros de ciências, monumentos, locais 

históricos, jardins botânicos e atrações similares, parques de diversão e parques aquáticos, 
serviços de circuitos turísticos e guias, feiras, exposições rurais e festivais. Os estabelecimentos 
ao ar livre podem abrir com restrições e espetadores, quando aplicável, com lotação limitada a 
50%.  

• Encerramento de instalações desportivas e recreativas de preparação física, incluindo ginásios, 
exceto para atletas que treinam para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e ligas de desporto 



 

 

profissional e amadores de elite selecionadas. As instalações ao ar livre podem funcionar, mas 
com um número de espetadores que não exceda 50% da lotação e outros requisitos. 

Apoios da Província às empresas 

A Província apresenta o novo Programa de Redução de Custos das Empresas de Ontário (Ontario 
Business Costs Rebate Program) para apoiar as empresas que foram mais afetadas pelas medidas de 
saúde pública em resposta à variante Ómicron (Omicron). As empresas elegíveis que têm de encerrar 
ou reduzir a lotação vão usufruir de uma redução nos pagamentos relativa a uma porção do imposto 
sobre imóveis e aos custos que têm com a energia enquanto estão sujeitas a estas medidas. Também 
fornece apoio adicional para ajudar a melhorar os fluxos de tesouraria para as empresas de Ontário 
disponibilizando um juro de seis meses e um período de isenção de sanções para efetuarem os 
pagamentos da maioria das taxas administradas pela província. Para obter mais informações sobre os 
apoios disponíveis para as empresas, consulte o website da Província (Province’s website). 

Serviços, programas e instalações municipais 

Câmara Municipal e instalações corporativas 

A Câmara Municipal (City Hall) e as instalações corporativas permanecem abertas para serviços 
presenciais apenas por marcação. Não é permitido entrar sem marcação. Para fazer um agendamento, 
consulte www.brampton.ca/skiptheline. 

Transportes de Brampton (Brampton Transit) 

A Transportes de Brampton (Brampton Transit) opera com níveis de serviço reduzidos até nova ordem. 
O horário de funcionamento dos terminais selecionados poderá também ser ajustado.  

Para obter informações mais atualizadas sobre o programa das linhas e o horário de funcionamento, 
solicitamos que os clientes entrem em contacto com o Centro de Contacto (Contact Centre) da 
Transportes de Brampton (Brampton Transit) pelo 905.874.2999. Para obter atualizações do serviço 
regular, consulte www.bramptontransit.com ou siga @bramptontransit no Twitter. 

Lembramos os residentes que utilizam os Transportes de Brampton (Brampton Transit) para viajar que 
devem usar uma máscara ajustada ao rosto no autocarro e nos terminais e evitem baixar as máscaras 
para comer ou beber enquanto se deslocam, a não ser que se trate de uma emergência médica. 
Lembramos igualmente os passageiros que devem levar o seu desinfetante pessoal quando viajarem, 
tais como gel hidroalcoólico ou toalhetes para as mãos, lavar as mãos com frequência, e tossir ou 
espirrar para o cotovelo. 

Continua a vigorar um programa reforçado de limpeza e higienização. O objetivo da Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) consiste em desinfetar todas as superfícies duras, os compartimentos dos 
condutores e os assentos de 48 em 48 horas. Atualmente, a maioria dos autocarros é higienizada de 24 
em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies duras são limpos e higienizados 
diariamente.  

Amenidades recreativas no interior 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fbusinesses-get-help-covid-19-costs&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751071509%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BNZAL2MefeBsueBbx4HW81Yt4ypnJKDkWm0KTD7ADlg%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751081500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vKrwHsGjyx6f9mhaINph%2B4OPAgD%2FNz%2FsCUj5OF%2FJw6I%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751091500%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=419GbF%2FhpleaGDJCuzsSbqfAaKWNU8wzbEV8ACbsnYQ%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

A partir de quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, os centros recreativos da Cidade de Brampton estarão 
temporariamente encerrados e todos os programas e serviços no interior serão suspensos. 

Pode consultar as atualizações relativas aos serviços e amenidades recreativos em 
www.brampton.ca/recreation. 

Programação sem marcação: os clientes com reservas existentes para preparação física, natação, 
patinagem e programas desportivos programados receberão um crédito automático na sua conta. 

Programação sujeita a inscrição: os programas para as sessões de inverno sujeitos a inscrição estão 
temporariamente suspensos até à semana de 31 de janeiro de 2022. As datas de conclusão do 
programa não serão ajustadas. As pessoas inscritas em programas de inverno sujeitos a inscrição 
receberão um crédito proporcional na sua conta de cliente para compensar a redução da duração das 
sessões. 

Reservas de instalações: os alugueres de desportos e instalações no interior estão suspensos com 
exceções limitadas. A partir de 4 de janeiro de 2022, os titulares de contratos serão contactados pelos 
funcionários, para reprogramarem ou cancelarem as suas reservas e será emitido um crédito para a 
sua conta. Convém notar que os funcionários entrarão em contacto com os titulares de contratos por 
ordem cronológica, começando pelas reservas para o dia 5 de janeiro de 2022. 

Filiação: as filiações mensais serão canceladas e os respetivos valores serão creditados 
proporcionalmente a partir de 5 de janeiro de 2022. Os reembolsos podem ser solicitados por e-mail 
para recreationadmin@brampton.ca. 

Amenidades recreativas ao ar livre 

Os ringues de patinagem ao ar livre continuarão a funcionar por ordem de chegada, se as condições 
meteorológicas e o gelo assim o permitirem. Os visitantes podem consultar 
www.brampton.ca/outdoorskating para obterem informações atualizadas sobre as diretrizes de 
patinagem ao ar livre e a situação operacional do ringue de patinagem antes de efetuarem a visita. 

A abertura das visitas ao Mount Chinguacousy sem marcação para a prática de esqui, snowboarding e 
tubing estão programadas provisoriamente para o dia 14 de janeiro de 2022, se as condições 
meteorológicas e a neve assim o permitirem. É necessário apresentar o comprovativo de vacinação 
para visitar o chalé de esqui para comprar bilhetes para o elevador. Para obter todas as informações 
sobre os requisitos relativos ao estado do comprovativo de vacinação quando visitar o chalé de esqui 
consulte www.brampton.ca/mountching. 

O The Rose e as instalações de artes performativas: 

Todas as instalações de artes performativas da Cidade de Brampton vão encerrar temporariamente 
para atuações com público presencial a partir de 5 de janeiro de 2022. 

Para todos os que possuam bilhetes está disponível um reembolso total do valor do bilhete por 
crédito/cheque, crédito de conta, ou donativo, através do e-mail boxoffice@brampton.ca. 

http://www.brampton.ca/recreation
mailto:recreationadmin@brampton.ca
http://www.brampton.ca/outdoorskating
http://www.brampton.ca/mountching
mailto:boxoffice@brampton.ca


 

 

Centro de empreendedorismo de Brampton 

A equipa do Centro de Empreendedorismo de Brampton (Brampton Entrepreneur Centre) está 
disponível para apoiar as empresas durante este período difícil. As empresas podem agendar uma 

reunião on-line em www.brampton.ca/skiptheline. 

Vacinações COVID-19  

As vacinas são a melhor forma de proteção para si e para os outros. É agora possível fazer 
agendamentos para pessoas a partir dos cinco anos através do sistema de reservas da vacina de 
Ontário ou por telefone através do número 1.833.943.3900. 

Os agendamentos podem agora ser feitos para pessoas a partir dos 18 anos para programar o 
agendamento do reforço COVID-19 se tiverem passado, pelo menos, três meses desde a última dose. 
Para fazer um agendamento consulte https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario. 

Para obter as informações mais atualizadas sobre as vacinas COVID-19, consulte o portal de vacinas 
da Província (Province’s vaccine portal).  

Máscaras 

Lembramos os residentes que a Cidade prolongou a sua lei Brampton COVID-19 relativa ao uso 
obrigatório de máscara facial (Brampton COVID-19 Mandatory Face Mask By-law) até 1 de abril de 
2022. 
 
No âmbito da lei Brampton COVID-19 relativa ao uso obrigatório de máscara facial (Brampton COVID-
19 Mandatory Face Mask By-law), é obrigatório usar máscaras não-cirúrgicas em todos os espaços 
públicos interiores em Brampton. Os lenços, bandanas, polainas ou golas de pescoço e máscaras com 
válvulas de expiração não são formas aceitáveis de coberturas para o rosto. Também no âmbito da lei, 
as máscaras só podem ser retiradas para o consumo de alimentos ou bebidas se a pessoa estiver 
sentada numa área designada para o efeito. 
 
A Cidade agradece que os residentes continuem a fazer a sua parte, pratiquem o distanciamento físico, 
uma boa higiene e usem máscaras para ajudar a parar a propagação.  
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 CONTACTO DE IMPRENSA 

Prabhjot Kainth 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a 
Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
   

http://www.brampton.ca/skiptheline
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751101490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MWeph7ZMESLH%2BXI1sd%2FrCfV0VBRxrGewKak36Ty37VQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fcovid-19-vaccines-ontario&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9fd157c2baca4da2458f08d9cfb369f4%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637769191751111504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zKP9n2IXU5Im99uymIWGd%2BeFFW7OCoUzcuCflQSM6Us%3D&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

