
 

 
 

 

 

Cidade suprime requisitos do comprovativo de vacinação, limites de 
lotação nos centros recreativos e locais de artes performativas de 

Brampton a partir de 1 de março 

BRAMPTON, ON (1 de março de 2022) – A partir de 1 de março, o comprovativo de vacinação 
já não será exigido, e os limites de lotação existentes serão suprimidos nos centros recreativos 
e nos locais de artes performativas de Brampton. Estas medidas vêm na sequência do anúncio 
do Governo de Ontário (Government of Ontario) de 14 de fevereiro (February 14) e das 
diretrizes da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health). 

As pessoas que visitam os centros recreativos e os locais de artes performativas de Brampton 
terão que continuar a usar uma máscara não-cirúrgica no interior e praticar o distanciamento 
físico. Solicita-se aos residentes que façam um autorrastreio dos sintomas de COVID-19 antes 
de entrarem nas instalações municipais, e que fiquem em casa se não se sentirem bem. 

Recreação 

Os Centros Recreativos estão abertos para programação com inscrição e sem marcação. A 
pré-inscrição não é necessária para visitas aos centros recreativos, contudo recomenda-se que 
os visitantes adquiram os seus serviços online antes da sua visita, uma vez que todos os 
serviços funcionam por ordem de chegada. Procure e inscreva-se nos programas disponíveis 
em www.brampton.ca/registerforprograms, através do 311, ou presencialmente em qualquer 
centro recreativo municipal. 

Locais de artes performativas 

Os locais de artes performativas, incluindo o The Rose reabrem em 1 de março de 2022 com a 
lotação máxima. Compre bilhetes e saiba mais em www.therosebrampton.ca. 

Máscaras 

Lembramos os residentes que a Cidade prolongou a aplicação da sua Lei COVID-19 relativa 
ao Uso Obrigatório de Máscara Facial (COVID-19 Mandatory Face Mask By-law) em todas as 
instalações municipais. 

No âmbito da Lei COVID-19 relativa ao Uso Obrigatório de Máscara Facial (COVID-19 
Mandatory Face Mask By-law), é obrigatório usar máscaras não-cirúrgicas em todos os 
espaços públicos interiores de Brampton. 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 removidas para consumo de alimentos 
ou bebidas se a pessoa estiver sentada numa área designada para o efeito. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001600%2Fontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nGayenu%2Bv7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D277D8zeVb4KHCiyi4%2F50uKm67FPlDGxCCr2nwT2nWo%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 de 
COVID-19.  
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social 
Multiculturais da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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