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COVID-19: Guia Para os Moradores de Toronto 

Esse guia dá, aos moradores de Toronto, informações sobre o que é necessário fazer segundo as 

medidas de confinamento para contenção da COVID-19 na Província do Ontário, que entraram em 

vigor em Toronto no dia 8 de abril. 

Esse guia não representa aconselhamento jurídico; contudo, o descumprimento de algumas dessas 

medidas representará uma infração dos regulamentos da Província. Para assegurar o cumprimento 

legal de todos os regulamentos da Província, indivíduos e empresas devem consultar as leis 

relevantes, inclusive as Provisões de Zona de Confinamento e a ordem de Ficar em Casa, e/ou obter 

aconselhamento jurídico. Um resumo das medidas provinciais, COVID-19: confinamento: medidas 

alargadas de saúde pública e de segurança no local de trabalho, está disponível no website da 

Província. 

Os regulamentos da Cidade, inclusive o regulamento das máscaras, e os regulamentos de 

distanciamento físico em parques e praças públicas, continuam em vigor e têm de ser cumpridos. É 

importante obedecer todas as medidas da saúde pública para podermos conter a transmissão do 

vírus. Ligue para a Linha Direta da Saúde Pública de Toronto ao 416-338-7600 se tiver questões a 

respeito da COVID-19. 

Obrigado por fazer a sua parte para ajudar a conter a transmissão da COVID-19 em Toronto. 

 Zona de Confinamento e a Ordem de Ficar em Casa 

Reuniões em 

espaços interiores 

Você deve permanecer na residência onde mora atualmente, a menos que seja 

necessário sair de casa por um dos motivos permitidos na ordem de Ficar em 

Casa. Você pode usar as partes exteriores da sua residência, tais como o seu 

jardim, e as áreas comuns interiores que estejam abertas, inclusive saguões, se 

puder cumprir o distanciamento físico e usar a máscara. 

Reuniões sociais e eventos organizados em espaços interiores não são 

permitidos, a menos que os participantes sejam todos do mesmo agregado 

familiar. Pode-se acrescentar uma única pessoa que more sozinha. 

Se você morar sozinho, pode ter contacto próximo com um, e apenas um, 

agregado familiar. 

Reuniões ao ar livre 
Reuniões sociais e eventos públicos, ao ar livre, não são permitidos, a menos 

que sejam todos do mesmo agregado familiar, e uma pessoa que viva sozinha. 

https://www.ontario.ca/laws/regulation/200082
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21265
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.ontario.ca/page/enhancing-public-health-and-workplace-safety-measures-provincewide-shutdown
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=mandatory-use-of-masks-or-face-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/?accordion=physical-distancing-bylaw
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
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 Zona de Confinamento e a Ordem de Ficar em Casa 

Escolas 
Sujeitas a exceções muito limitadas, as escolas, no sentido da lei Education Act, 

permanecem encerradas. 

Deslocamento para 

outras regiões 

Você não deve se deslocar para fora da sua região ou da província a menos 

que seja absolutamente necessário. 

Cerimónias 

religiosas; 

Casamentos e 

funerais 

Cerimónias de casamentos e funerais, cerimónias e rituais religiosos, em 

espaços interiores ou ao ar livre, ficam limitados a 10 pessoas, ou menos. 

Reuniões sociais associadas a casamentos, funerais, cerimónias e rituais 

religiosos, em espaços interiores ou ao ar livre, não são permitidas. 

Retalho 

A maior parte dos estabelecimentos de retalho está encerrada para compras 

em pessoa. A recolha e entrega de artigos encomendados com antecedência, 

são permitidas. Todas as vendas têm de ser feitas sem que o freguês entre na 

loja. Recolha só com marcação prévia, entre as 07:00 e 20:00 horas. A entrega 

ao domicílio é permitida entre as 06:00 e 21:00 horas. 

Compras em pessoa, limitadas a 25% da capacidade de ocupação, são 

permitidas em: 

 Farmácias; 

 Lojas que vendem, principalmente, mantimentos (supermercados, lojas 

de conveniência, e mercados de agricultores); 

 Grandes lojas e lojas de descontos só têm permissão para vender 

artigos de mercearia, de cuidados de mascotes, artigos de limpeza. 

artigos cuidados de saúde, materiais de escola e artigos de segurança 

doméstica; 

 Lojas que vendem bebidas alcoólicas (vinho, cerveja e destilados); 

 Lojas de jardinagem e viveiros de plantas ao ar livre; 

 Estufas de plantas. 

Feiras ao ar livre são permitidas se: 

 venderem, principalmente, alimentos; 

 se o freguês puder permanecer ao ar livre, o tempo todo; ou para 

recolha e entrega ao domicílio; e 

 se a ocupação não exceder 25% da capacidade. 
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 Zona de Confinamento e a Ordem de Ficar em Casa 

Compras em pessoa são permitidas mediante marcação, sujeitas a um limite 

de 25% da capacidade de ocupação, em: 

 Lojas de equipamentos de segurança; 

 Estabelecimentos que vendem, alugam, ou reparam aparelhos de 

assistência à mobilidade ou dispositivos médicos, ou que fornecem 

suprimentos relacionados;  

 Lojas de óculos com prescrição médica e oculistas; 

 Lojas de serviços de telecomunicações. 

As pessoas só podem entrar em malls parar ganhar acesso a estabelecimentos 

que têm permissão para abrir segundo os regulamentos da província, inclusive 

farmácias e mercearias, sujeitas a limites de capacidade; ou para recolha, com 

marcação, numa única área designada. 

Os estabelecimentos que têm permissão para abrir têm de exibir cartazes 

exigindo que os fregueses façam uma auto despistagem. Se você não passar 

na despistagem, não deve entrar. 

Com exceções extremamente limitadas, a saber; pessoas com condições 

médicas e crianças muito pequenas, todos têm de usar máscara ou cobertura 

facial para entrar nas lojas. 

Restaurantes 

Take-outs, drive-throughs e entregas são permitidos, inclusive de bebidas 

alcoólicas. 

Sentar para comer não é permitido, seja em espaços interiores ou ao ar livre. 

Serviços de 

cuidados pessoais  

Serviços de cuidados pessoais, como salões de cabeleireiros, barbearias, 

salões de manicure e pedicure, solários, estúdios de tatuagem, e outros 

serviços cosméticos não têm permissão para operar. 

Marcações com profissionais de cuidados de saúde regulamentados, tais 

como fisioterapia e massagens terapêuticas, são permitidas. 

Recreação 

Algumas conveniências de recreação ao ar livre estão abertas, sujeitas a certas 

condições. O uso de máscaras ou cobertura facial durante o uso das 

conveniências que continuam abertas é fortemente recomendado sempre que 
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 Zona de Confinamento e a Ordem de Ficar em Casa 

o distanciamento físico for difícil.  As máscaras têm de ser usadas nas casas de 

banho e enquanto esperam na fila. 

Conveniências abertas: 

 Parques e praias 

 Áreas de recreação infantil 

 Casas de banho 

 Áreas para cães brincarem soltos 

 Bancos de parque e de áreas de recreação  

 Hortas e canteiros comunitários 

Todas as demais conveniências recreacionais, que não mencionadas acima, 

estão encerradas, segundo regulamentos da província, inclusive:  

 Mesas e abrigos de picnics  

 Campos de golf 

 Campos de golf de disco 

 Quadras e campos de desportes (ex. quadras de tênis e de 

basquetebol, campos de futebol e de beisebol, relvados de boliche) 

 Pistas de skate e BMX  

 Equipamentos de fitness ao ar livre 

 Áreas pavimentadas (ex. para uso diversos desportos) 

Aulas de fitness e de treinamento ao ar livre não são permitidas. 

Instalações de desportes interiores e ginásios estão fechados, com certas 

limitadas exceções (ex. atletas profissionais e de alto rendimento, acesso a 

fisioterapia para indivíduos com deficiências, conforme a lei de acessibilidade 

para deficientes, Accessibility for Ontarians with Disabilities Act). 

Bibliotecas 

As bibliotecas estão abertas, mas somente para uso de computadores e 

recolha sem contacto. Livros e outros materiais circulados têm de ser 

reservados por telefone ou online para recolha sem contacto. 

Cuidados de 

mascotes 

Atendimento veterinário é permitido. 

Serviços de pet-sitting e levar mascotes a passear são permitidos, bem como 

tosa e treinamento. 
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 Zona de Confinamento e a Ordem de Ficar em Casa 

Serviços domésticos 
Serviços domésticos de limpeza e manutenção, que atendem as necessidades 

de crianças, de idosos ou de pessoas vulneráveis, são permitidos. 

 


