
City of Cambridge 

Serviços municipais afetados pela COVID-19 
 

Durante esta crise de saúde pública, a Cidade tem o compromisso de diminuir a disseminação da 

COVID-19 e de manter nossa comunidade com o mais alto nível de segurança e saúde possível.  

Aberto/funcionando normalmente 

- A coleta de lixo e de compostos orgânicos ocorrerá normalmente. Coloque as lixeiras de 

compostos orgânicos para fora junto com a coleta de lixo comum. 

- A coleta dos recicláveis ocorrerá normalmente. 

- Os parques estão abertos para caminhada e corrida, mas é importante que se mantenha a 

distância mínima de 6 pés (2 metros) entre as pessoas, para diminuir a disseminação do vírus. 

Fechado/cancelado até segunda ordem  

- Todos os órgãos públicos da Cidade de Cambridge e todos os programas e eventos municipais. 

- Todas as bibliotecas de Cambridge 

o Os moradores que tiverem um cartão da Cambridge Public Library (Biblioteca Municipal 

de Cambridge) podem acessar os serviços digitais, como eBooks, áudio-books, revistas, 

jornais, música e filmes por meio de um computador ou dispositivo móvel - 

www.cambridgema.gov/cpl/eLibrary 

- Todos os playgrounds, quadras de basquete, quadras de tênis e parquinhos municipais 

- O Community Learning Center (Centro Educacional Comunitário) e o Multi-Service Center 

(Centro Multidisciplinar)  

- Os Cambridge Senior Centers e o Council on Aging (Centros da Terceira Idade de Cambridge e 

o Conselho da Terceira Idade) 

- O War Memorial Recreation Center (Centro Recreativo Memorial da Guerra) 

- O Cambridge Recycling Center (Centro de Reciclagem de Cambridge) 

- Os parquímetros estão liberados até segunda ordem.  
- As Autorizações de Estacionamento para Residentes e Visitantes de 2019 (com vencimento em 

31 de março de 2020) podem continuar sendo utilizadas até segunda ordem. 

Outros 

- O início da Limpeza das Ruas está ADIADO até 1º de maio 

- O Cemitério de Cambridge permanecerá aberto, com restrições: os visitantes deverão manter 

distância mínima de 6 pés (2 metros) entre as pessoas. Os portões ficarão fechados durante as 

cerimônias fúnebres devido às diretrizes estaduais acerca de aglomerações com, pelo menos, 

25 pessoas. 

Para mais informações, acesse www.cambridgema.gov/COVID19  
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