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15 de outubro de 2020 
 
Prezados líderes da Comunidade da Fé, 
 
Obrigada pelos seus esforços contínuos em ajudar o Canadá a reduzir a propagação da COVID-19 em 
nossas comunidades. Seu trabalho é importante para nossas comunidades, e eu gostaria de oferecer meus 
sinceros agradecimentos pela sua promoção de medidas de saúde publica à sua afiliação durante este 
tempo. 
 
Atualmente, quando ocorre uma tendência ascendente em casos da COVID-19 no Canadá, o aumento no 
número de casos em várias regiões é razão para preocupação. Líderes da fé desempenham um papel 
fundamental para orientar suas comunidades durante estes tempos. À medida que encorajo todos os 
canadenses a adaptarem seus estabelecimentos e atividades para limitar a propagação da COVID-19 nos 
meses futuros, gostaria de solicitar a sua ajuda.  
 
Venho até vocês hoje porque uma série de ocorrências reportadas foram conectadas a encontros tais como 
casamentos, funerais e outros celebrações religiosas e da comunidade. Além disso, as condições 
meteorológicas, os feriados anuais e outras atividades que trazem as pessoas para espaços interiores 
neste tempo do ano podem aumentar o risco do vírus se propagar ainda mais.  
 
Gostaria de lembrá-los sobre a ferramenta de mitigação de risco para encontros e eventos da Agência de 
Saúde Pública do Canadá, que compartilhei em julho para assistir indivíduos, grupos e organizações na 
consideração de riscos relacionados ao planejamento, organização e recepção de reuniões ou eventos 
durante a pandemia da COVID-19. A ferramenta também oferece exemplos de medidas que podem mitigar 
riscos potenciais da propagação da COVID-19. Acrescentarei também que embora as autoridades de 
saúde provincial, territorial e local estabeleceram provisões máximas para o número de pessoas em 
encontros, deveriam considerar o estabelecimento de provisões mais baixas dependendo do nível de 
transmissão em suas comunidades, o tipo de encontro e ambiente específico. 
 
Temperaturas mais frias e mais tempo gasto internamente podem causar sentimentos de tristeza, estresse, 
confusão e preocupação. Vocês e suas organizações continuarão a ser fundamentais no oferecimento de 
suporte da saúde mental que suas comunidades precisam. O website Canada.ca/coronavirus também tem 
uma variedade de recursos imediatos de saúde mental e suportes para canadenses, incluindo o Portal 
Wellness Together Canada 
 
Obrigada pelos seus esforços contínuos em ajudar o Canadá a reduzir a propagação da COVID-19 em 
nossas comunidades. Para informações adicionais sobre a resposta do Canadá à COVID-19, incluindo 
recursos para conscientização e documentos de orientação, visite Canada.ca/coronavirus. 
 
Atenciosamente,  
 
 
Dr. Theresa Tam, Diretora de Saúde Pública do Canadá 
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