
 

 
 

 

 

Cidade de Brampton prepara-se para atualizar programas e serviços com base nas fases 
da Província para aliviar gradualmente e com prudência as medidas de COVID-19 

BRAMPTON, ON (25 de janeiro de 2022) – Na sequência do anúncio da semana passada do Governo 
de Ontário (Government of Ontario), a partir de 31 de janeiro de 2022, a Cidade de Brampton prepara-
se para atualizar os programas e serviços e reabrir algumas instalações. 

Medidas de saúde e segurança da Província a partir de 31 de janeiro 

A partir de segunda-feira, 31 de janeiro, às 12:01, entram em vigor as seguintes medidas: 

• Aumentar os limites dos ajuntamentos sociais para 10 pessoas no interior e 25 pessoas no 
exterior. 

• Aumentar ou manter o limite de lotação em 50% nos locais públicos no interior, incluindo sem 
caráter limitativo: 

o Restaurantes, bares e outros estabelecimentos de alimentos ou bebidas sem 
instalações para dançar; 

o Revendedores (incluindo mercearias e farmácias); 
o Centros comerciais; 
o Áreas de desporto e instalações recreativas de preparação física sem espetadores, 

incluindo ginásios; 
o Cinemas; 
o Espaços de reuniões e eventos; 
o Amenidades recreativas e parques de diversões, incluindo parques aquáticos; 
o Museus, galerias, aquários, jardins zoológicos e atrações similares; 
o Casinos, salas de bingo e outros estabelecimentos de jogos; e 
o Serviços religiosos, ritos ou cerimónias. 

• Permitir o funcionamento de áreas de instalações com espetadores, tais como eventos 
desportivos, locais de concertos e teatros com uma lotação de 50% de lugares sentados ou 
500 pessoas, a que for inferior. 

O comprovativo de vacinação reforçado e outros requisitos continuam a aplicar-se as configurações 
atuais. 

Serviços, programas e instalações municipais 

Câmara Municipal e instalações corporativas 

A partir de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal (City Hall) e as instalações corporativas vão reabrir para 
serviços sem marcação. Até esta data, os serviços estão disponíveis apenas por marcação. Para fazer 
um agendamento, consulte www.brampton.ca/skiptheline. 

Nas próximas semanas serão fornecidos mais detalhes relacionados com os espaços de reuniões e 
alugueres das instalações. 

Transportes de Brampton (Brampton Transit) 

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

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

Para obterem informações mais atualizadas sobre o programa das linhas e o horário de funcionamento, 
solicitamos aos clientes que 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.  

Recreação 

Amenidades recreativas no interior 

Os Centros Recreativos reabrem na segunda-feira, 31 de janeiro, para a programação prevista com e 
sem inscrição. De acordo com os regulamentos provinciais, os limites de lotação nos centros 
recreativos serão reduzidos para 50%. Não é necessário efetuar uma pré-inscrição para visitar os 
centros recreativos, contudo, recomendamos que os visitantes adquiram os seus serviços online antes 
da sua visita, uma vez que todos os serviços funcionam por ordem de chegada. A partir de quarta-feira, 
26 de janeiro, pelas 10:00, é possível consultar os programas disponíveis em 
www.brampton.ca/registerforprograms. 

Programas de sessões de inverno por inscrição  

A sessão de inverno sujeita a inscrição será retomada a partir da semana de 31 de janeiro para uma 
sessão abreviada. As datas finais do programa não serão ajustadas. Os participantes que se 
inscreveram previamente nos programas de inverno receberam um crédito proporcional na sua conta 
de cliente para compensar a redução da duração das sessões. 

Filiações 

As vendas de filiações serão retomadas a partir de quarta-feira, 26 de janeiro, pelas 10:00. É possível 
consultar as opções de filiação disponíveis em www.brampton.ca/memberships. 

Requisitos do comprovativo de vacinação 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptontransit.com%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gGwOTf0DQGTjIOfJ%2BeJFYiqHx5OmYdRwm%2FDY%2FeivoXk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FBramptonTransit&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1RhfHoknRyZdWBHneuTxVMFsVV%2F0oGMaO3%2BhgjKy4%2Bo%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
http://www.brampton.ca/memberships


 

 
 

 

 

Todos os visitantes a partir dos 12 anos de idade que entrem nos centros recreativos da Cidade de 
Brampton têm de apresentam o estado do comprovativo de vacinação. Esta medida aplica-se a todos 
os participantes e espetadores nos centros recreativos, incluindo jovens, treinadores, instrutores, 
cuidadores, voluntários e oficiais de jogo.  

As crianças que completem 12 anos em 2022 (nascidas em 2010) terão um período de tolerância de 12 
semanas a partir da sua data de nascimento, durante o qual não precisam de apresentar o 
comprovativo de vacinação nas instalações desportivas e recreativas interiores. Esta medida dará 
tempo suficiente para as crianças serem vacinadas e cumprirem os requisitos do comprovativo de 
vacinação. Terminado o período de tolerância de 12 semanas, terão de apresentar o comprovativo de 
vacinação. 

Métodos aceites para o comprovativo de vacinação 

Os visitantes dos centros recreativos terão de utilizar o certificado de vacina reforçado com o código QR 
e a app Verify Ontario. O código QR pode ser utilizado digitalmente ou pode ser impresso em papel. As 
pessoas podem descarregar o seu certificado reforçado com o QR aqui (here). O comprovativo de um 
teste COVID-19 negativo não será aceite como alternativa ao comprovativo de vacinação completa. As 
isenções médicas por escrito já não são aceites como forma de aceder aos centros recreativos. 

Triagem online 

Todos os visitantes terão a opção de preencher uma triagem online e um formulário de rastreio de 
contactos antes da chegada aos centros recreativos da Cidade de Brampton. Para aceder à ferramenta 
de triagem online, consulte aqui (here). Os visitantes podem economizar tempo preenchendo as 
perguntas pré-triagem usando um smartphone/computador antes de efetuarem a sua visita. À chegada 
na área/entrada de triagem designada, todos os visitantes têm de mostrar a confirmação de triagem 
(marca de verificação verde) pelo telefone. O rastreio de contactos com base em papel no local 
continuará a ser disponibilizado para visitantes que não queiram preencher a pré-triagem online.  

Amenidades recreativas no exterior 

A programação e as amenidades no exterior, incluindo patinagem ao ar livre e Mount Chinguacousy, 
continuam a estar disponíveis. A informação atualizada sobre os programas e serviços ao ar livre está 
disponível em www.brampton.ca/winterwonderland. Os ringues de patinagem continuarão a funcionar 
por ordem de chegada, se as condições meteorológicas e o gelo assim o permitirem. Incentivamos os 
visitantes a consultar www.brampton.ca/outdoorskating para obterem as atualizações relativas às 
diretrizes de patinagem ao ar livre e ao estado operacional dos ringues ao ar livre antes da sua visita. 

O The Rose e as instalações de artes performativas: 

Todas as instalações de artes performativas da Cidade de Brampton continuam disponíveis para a 
realização de ensaios e atuações gravadas. As atuações com público presencial serão retomadas em 
março de 2022, com as restrições COVID-19 aplicáveis. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fget-proof%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jFSGwvnWGOErNtE%2Bh5Gek7Ex9%2BMlt5BUMmVwXkRu%2B34%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/recscreening
http://www.brampton.ca/winterwonderland
http://www.brampton.ca/outdoorskating


 

 

A programação ao ar livre realiza-se na Garden Square para o Dia da Família (Family Day) em 21 de 
fevereiro de 2022. 

Para todos os titulares de 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. 
 
Estão disponíveis mais detalhes em www.therosebrampton.ca. 

Os teatros LBP e Cyril Clark vão reabrir em março de 2022 com as restrições COVID-19 aplicáveis. 

Biblioteca de Brampton  

Todas as filiais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library) estão abertas diariamente para serviços 
na filial, exceto Mount Pleasant Village, que oferece apenas um serviço diário de levantamento na 
berma do passeio (curbside pickup service). Em breve, os residentes podem usufruir de percursos de 
histórias ao ar livre instalados nos parques Professor's Lake, Loafer's Lake e Chinguacousy. A 
biblioteca Chinguacousy Branch Library empresta kits de atividades de inverno gratuitamente por ordem 
de chegada enquanto houver quantidades disponíveis. Para obter os detalhes consulte 
www.bramptonlibrary.ca. 

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. 
 

mailto:boxoffice@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lKVxl0ZLiQCQNcWRWLZMZaYjEHJ6GI7mnC0XUyBr%2FL0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonlibrary.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cxr4kW4zYfckGdGJSSy09Ld2mmdQh9tD0GaEnJqWCNc%3D&reserved=0
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%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XG3GLshLmZe5b4A%2Fa%2FTjKs1y3KEfSqkbWn6outnSTl4%3D&reserved=0
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%7Cdab932a23f854579691108d9e05c9f46%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637787510680632174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XG3GLshLmZe5b4A%2Fa%2FTjKs1y3KEfSqkbWn6outnSTl4%3D&reserved=0


 

 
 

 

 

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 

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