
 

 
 

 

 

Cidade de Brampton continua a reabrir gradualmente e com segurança com 
o levantamento da Lei relativa ao uso obrigatório de máscara (Mandatory 

Mask By-law) 

  

BRAMPTON, ON (18 de março de 2022) – A Cidade de Brampton continua o processo de reabertura 
centrando-se na saúde e na segurança, com os funcionários a regressarem gradualmente e com 
segurança ao escritório e aos locais de trabalho municipais. 

Lei relativa ao uso obrigatório de máscara (Mandatory Mask By-law) 

A Cidade alterou a sua Lei Brampton COVID-19 relativa ao uso obrigatório de máscara (Brampton 
COVID-19 Mandatory Mask By-law) para expirar a 21 de março de 2022. Está em conformidade com o 
levantamento dos requisitos provinciais de uso de máscara pela Província de Ontário na maioria dos 
locais na mesma data. 

As máscaras continuarão a ser necessárias em locais selecionados, tais como transportes públicos e 
terminais interiores, estabelecimentos de saúde, lares de cuidados continuados e estabelecimentos de 
saúde coletiva. Solicitamos aos residentes que respeitem as pessoas que optem por continuar a usar 
máscaras em locais onde estas já não sejam necessárias. 

No âmbito da Lei relativa ao uso obrigatório de máscara facial (Mandatory Face Mask By-law), o uso de 
máscaras não-cirúrgicas era obrigatório em todos os espaços públicos interiores para proteger a saúde 
e a segurança da comunidade. Estava previsto expirar em 1 de abril de 2022, antes da alteração. 

Transportes de Brampton (Brampton Transit) 

As máscaras continuarão a ser exigidas em todos os autocarros da Transportes de Brampton 
(Brampton Transit) e nos respetivos terminais, de acordo com os regulamentos da Província (Province’s 
regulations). A limpeza e a higienização continuam em vigor, e as instalações e os terminais que 
possuam superfícies duras são limpos e desinfetados diariamente. 

Consulte www.bramptontransit.com ou siga @bramptontransit no Twitter para obter atualizações dos 
serviços. Para qualquer dúvida, contacte o Centro de Contacto da Transportes de Brampton (Brampton 
Transit’s Contact Centre) pelo 905.874.2999. 

Recriação 

A partir de 21 de março, as pessoas que entrem nos centros recreativos municipais já não têm de usar 
máscara. As pessoas que quiserem continuar a usar máscara durante a utilização das instalações são 
livres de fazê-lo. 

Os limites de lotação e os requisitos do comprovativo de vacinação nos centros recreativos foram 
retirados, de acordo com os regulamentos provinciais que estão a ser levantados. Os Centros 
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Recreativos estão abertos para programação com e sem inscrição. Para visitar os centros recreativos 
não é necessário fazer um pré-registo, contudo recomendamos que os visitantes adquiram 
antecipadamente os seus serviços online, uma vez que todos os serviços funcionam por ordem de 
chegada. 

Pesquise e registe-se nos programas disponíveis em www.brampton.ca/registerforprograms, 
telefonando para o 311, ou presencialmente em qualquer centro recreativo municipal. 

Delegações 

As delegações continuam a ser remotas para todas as reuniões municipais até 30 de março de 2022. A 
partir de 30 de março, as delegações presenciais serão permitidas, com participação remota ainda 
disponível. 

O calendário das próximas reuniões da Cidade pode ser consultado aqui (here). 

Rastreio COVID-19 

Já não é necessário realizar pré-rastreios para entrar nas instalações municipais, incluindo instalações 
recreativas. Incentivamos os residentes a permanecerem em casa no caso de se sentirem doentes. 

A Cidade agradece aos residentes por fazerem a sua parte ao longo da pandemia, respeitando o 
distanciamento físico, praticando uma boa higiene e usando máscaras para ajudar a parar a 
propagação. Os residentes devem continuar a dar prioridade à saúde e à segurança da comunidade 
ficando em casa se estiverem doentes, vacinando-se e fortalecendo-se contra a COVID-19. Para obter 
informações mais atualizadas sobre as vacinações COVID-19, consulte o portal de vacinas (vaccine 
portal) da Província. 
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CONTACTO DE IMPRENSA 
Meios de Comunicação Social 
Multiculturais da Cidade de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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