
 

 

Fim de semana de Páscoa 2020 em Brampton durante a pandemia COVID-19 
 

BRAMPTON, ON (8 de abril de 2020) – Este ano, a Sexta-feira Santa ocorre na sexta-feira, 10 de abril 
e a segunda-feira de Páscoa ocorre na segunda-feira, 13 de abril. 
 
Com orientação da Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) e para segurança dos nossos 
residentes e funcionários, a Câmara Municipal (City Hall) e todas as outras instalações da Cidade de 
Brampton, incluindo os Centros Recreativos e Comunitários (Recreation and Community Centres) e as 
filiais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library), permanecem encerrados até nova ordem para 
ajudar a prevenir a propagação do COVID-19.  
 
Todos os serviços essenciais, incluindo os Serviços de Incêndio e Emergência (Fire and Emergency 
Services), Serviços de Trânsito (Traffic Services), Aplicação da Lei (By-Law Enforcement), Operações 
Rodoviárias (Road Operations), Tribunais POA (POA Courts) e Serviços de Segurança (Security 
Services) continuarão a funcionar como habitualmente para apoiar a nossa comunidade. 
 
Os residentes podem ligar para o 311 ou 905.874.2000 (fora de Brampton), usar a app Brampton 311 
(disponível na App Store ou Google Play) ou o e-mail 311@brampton.ca para quaisquer perguntas. 
Estamos disponíveis permanentemente para quaisquer assuntos relacionados com a Cidade de 
Brampton ou a Região de Peel, incluindo dúvidas sobre COVID-19, tais como deferimentos de 
impostos, distanciamento físico e encerramento de parques e instalações. Visite 
www.brampton.ca/covid19 para obter mais informações. 
 
Medidas de segurança COVID-19 
 
Existem regras e regulamentos importantes que a nossa comunidade tem de ter em mente para 
permanecer em segurança no exterior em resposta ao COVID-19. 
 

• A Saúde Pública de Peel (Peel Public Health) recomenda vivamente que os residentes só saiam 
de casa para fazer exercício individual ou para assegurar necessidades básicas.  

 

• Os mais de 500 parques em Brampton, parques infantis e outras estruturas nos parques, 
parques para cães, estruturas para piqueniques, instalações desportivas ao ar livre e 
equipamento de preparação física exterior (incluindo parques desportivos, campos de 
basquetebol e ténis), centros recreativos e terrenos adjacentes e parques de estacionamento 
nas instalações da Cidade estão encerrados ao público até nova ordem. Solicita-se aos 
residentes que liguem para o 905.874.2111 para comunicarem qualquer incumprimento. 

 

• Emboras os trilhos permaneçam abertos nesta altura, as pessoas devem permanecer sempre a 
uma distância de 2 m umas das outras (que não residam na mesma casa). Para obter um mapa 
dos trilhos, clique aqui ( here). 

 

• Evite ajuntamentos de cinco ou mais pessoas – estes estão agora proibidos no âmbito da Lei de 
Gestão de Emergências e Proteção Civil (Emergency Management and Civil Protection Ac) 
implementada pela Província.  
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• Elimine as máscaras faciais, luvas de proteção e outros resíduos sanitários domésticos 
colocando-os num saco e depois no contentor do lixo. 

 

• Estão agora a ser aplicadas penas no âmbito da Lei Brampton COVID-19 relativa a Medidas de 
Emergência (Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law). Os indivíduos podem receber 
coimas de, no mínimo, $500 e, no máximo, de $100,000 por cada infração que não esteja em 
conformidade com as medidas de distanciamento físico. Solicita-se aos residentes que liguem 
para o 311 para comunicarem qualquer incumprimento. 
 

• Reconhecemos os impactos que o COVID-19 tem na nossa comunidade e que é um período 
especialmente difícil e stressante para alguns. Lançámos grupos de trabalho especializados 
para apoiar a comunidade. Isto inclui apoio económico, apoio aos seniores, apoio aos jovens e 
apoio aos mais vulneráveis. Estão disponíveis mais informações sobre estes Grupos de 
Trabalho (Task Forces) e como entrar em contacto com eles em www.brampton.ca/covid19. 

 
Grupos de Trabalho COVID-19 (COVID-19 Task Forces) 
 
Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Seniores (COVID-19 Seniors Support Task Force) 
Para apoio ao levantamento de mercearias ou medicação para seniores, ligue para o 311 ou envie um 
e-mail para covid19seniors@brampton.ca. O horário das lojas pode variar, uma vez que é um fim de 
semana prolongado. Ligue para o 311 ou envie um e-mail para covid19seniors@brampton.ca para se 
inscrever nas próximas conversas telefónicas remotas ou para entrar em contacto. 
 
Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio Social (COVID-19 Social Support Task Force) Os bancos 
alimentares locais precisam urgentemente de donativos. Veja a lista de artigos necessários e onde os 

pode entregar aqui (here). Se você e os seus entes queridos necessitam de acesso a alimentos, 

preencha o Formulário Online de Apoio Social (Social Support Online Form). Este Grupo de Trabalho 
está a trabalhar para consolidar bancos alimentares que satisfaçam as necessidades dos residentes. 
Se preferir solicitar assistência por telefone, ligue para o 311. Para mais recursos, incluindo a lista dos 

recursos comunitários clique aqui (click here). Ligue para o 311 ou envie um e-mail para 

covid19support@brampton.ca para entrar em contacto. 
 
Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens (COVID-19 Youth Support Task Force) Os 
jovens de Brampton estão convidados para uma conversa online no Instagram para discutir de que 
forma o COVID-19 tem impacto neles, com o Presidente do Conselho Municipal (Mayor) Patrick Brown 
e os co-presidentes do Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio aos Jovens (COVID-19 Youth Support 
Task Force), os Conselheiros Williams e Harkirat Singh. Junte-se à conversa online através do perfil do 
Presidente Brown no Instagram (@patrickbrownont) no sábado, 11 de abril às 13:00. Ligue para o 311 
ou envie um e-mail para covid19youth@brampton.ca para entrar em contacto. 
 
Grupo de Trabalho COVID-19 de Apoio Económico (COVID-19 Economic Support Task Force) 
Este Grupo de Trabalho continua a apoiar as empresas em Brampton, à medida que lidam com os 
impactos económicos do COVID-19. Ligue para o 311 ou envie um e-mail para 
covid19business@brampton.ca para entrar em contacto, ou falar com um consultor empresarial. 
 

Transportes de Brampton (Brampton Transit) 
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Os Transportes de Brampton (Brampton Transit) funcionarão num horário de domingo reduzido com 
algumas linhas canceladas na Sexta-feira Santa, e serviço de domingo reforçado (serviço de domingo 
regular com viagens adicionais durante as horas de ponta na parte da manhã e da tarde nas linhas 
mais movimentadas) na segunda-feira de Páscoa. Os balcões do Serviço de Atendimento ao Cliente 
(Customer Service) nos terminais estarão encerrados na Sexta-feira Santa.  
 
Em resposta ao COVID-19 e com vista a assegurar que os Transportes de Brampton (Brampton 
Transit) servem a sua comunidade em segurança, serão implementados alguns cancelamentos e 
reduções até nova ordem, com início na Sexta-feira Santa. Visite www.bramptontransit.com para obter 
uma lista das alterações dos serviços. 
 
O programa reforçado de limpeza e higienização permanece em vigor. O objetivo dos Transportes de 
Brampton (Brampton Transit) é desinfetar autocarros, incluindo todas as superfícies duras, 
compartimentos dos condutores e assentos de 48 em 48 horas. Atualmente, os autocarros são 
higienizados de 24 em 24 horas. As instalações e os terminais que possuem superfícies duras são 
limpos e higienizados diariamente. Encorajamos os passageiros a transportarem o seu próprio 
desinfetante quando viajarem, tal como antissético para mãos ou toalhetes e a lavar as mãos com 
frequência. 
 
Para obter informações sobre linhas e horários, ligue para o 905.874.2999 ou visite 
www.bramptontransit.com. Para obter informações em tempo real sobre o próximo autocarro vá a 
nextride.brampton.ca no seu smartphone ou noutro dispositivo móvel. Para outras ferramentas de 
planeamento de viagens, visite www.triplinx.ca ou Google Maps. 
 
Recreação de Brampton 
 
Toda a programação recreativa e alugueres de instalações estão cancelados até nova ordem. As 
respetivas contas de cliente serão creditadas em conformidade. Contacte recconnects@brampton.ca 
para obter mais informações.  
 
Uma variedade de opções de programação virtual, incluindo folhas de atividades imprimíveis para 
manter as crianças e os jovens entretidos dentro de casa estará disponível em 
www.brampton.ca/recreation. 
 
Biblioteca de Brampton (Brampton Library) 
 
Todas as filiais da Biblioteca de Brampton (Brampton Library) estão encerradas até nova ordem. Para 
se distrair durante o fim de semana, experimente a transmissão de filmes e música, ou leia um eBook! 
Para mais informações sobre os nossos produtos, programas e serviços digitais, visite 
www.bramptonlibrary.ca ou envie um e-mail para info@bramlib.on.ca.  
 
Serviços para Animais de Brampton (Brampton Animal Services) 
 
O Abrigo para Animais de Brampton (The Brampton Animal Shelter) estará encerrado na Sexta-feira 
Santa, no domingo, 12 de abril e na segunda-feira de Páscoa. No sábado, 11 de abril, o abrigo estará 
disponível por marcação, apenas das 9:00 às 12:00, apenas para recuperações.  
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O Controlo de Animais (Animal Control) funcionará de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 10:00 e ao 
sábado, domingo e feriados, das 8:00 às 18:30, e responderá apenas às chamadas seguintes: 
 

• Recolha de animais domésticos e selvagens doentes/feridos/agressivos 

• Animal agressivo 

• Cão à solta 

• Investigação sobre mordidela de cão 

• Recolha de um cão errante confinado 

• Recolha de um animal morto 
 

Fora destes horários, o Controlo de Animais (Animal Control) responderá apenas a emergências. 
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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://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

