
 

 
 

 

 

Pinapalakas ng Pamahalaan ng Ontario ang pagpapatupad sa kautusan na 
manatili sa bahay at dagdag na pinapaigting ang mga pamamaraan ng 

public health 
  
BRAMPTON, ON (Abril 16, 2021) – Sa araw na ito, inanunsyo ng Pamahalaan ng Ontario na 
pinapalakas nito ang Panlalawigang kautusan na manatili sa bahay habang ipinapatupad ang 
bagong paghihigpit sa pagbibiyahe at dagdag na pinapaigting ang mga pamamaraan ng public 
health.  
 
Pagpapatupad 
 
Para dagdagan ang pagtupad ng publiko sa kautusan na manatili sa bahay at pigilan ang 
pagkalat ng COVID-19, ginawa ang mga amendasyon sa emergency na kautusan na 
magbibigay sa mga pulis at iba pang panlalawigang offences officers ng dinagdagang 
kapangyarihan para suportahan ang pagpapatupad ng kautusan na manatili sa bahay sa 
Ontario. 
 
Simula sa Sabado, Abril 17, 2021 sa 12:01 am, ang mga pulis at iba pang Panlalawigang 
offences officers ay magkakaroon ng kapangyarihan na hingin sa sinumang indibidwal na 
magbigay ng kanilang address sa bahay at layunin ng pagiging wala sa kanilang tirahan. Bukod 
pa, ang mga pulis, ang mga special constable at ang First Nation Constables ay magkakaroon 
ng kapangyarihan na pahintuin ang mga sasakyan para magtanong tungkol sa mga dahilan ng 
indibidwal sa pag-alis mula sa kanilang bahay. Ang karagdagang tool ng pagpapatupad ay 
magkakabisa lamang sa panahon ng kautusan na manatili sa bahay at para lamang ipatupad 
ang kautusan ng pananatili sa bahay. 
 
Pinalakas na mga pamamaraan ng public health  
 
Ang kapwa Panlalawigang deklarasyon ng emergency at kautusan na manaitli sa bahay ay 
pinahaba nang karagdagang dalawang linggo para makatulong sa pagpigil ng pagkalat ng 
COVID-19. Ang kautusan na manatili sa bahay ay nag-aatas sa lahat na manatili sa bahay na 
may mga eksepsyon para sa napakahalagang mga layunin, tulad ng pamimili sa grocery store 
o botika, pag-access sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, para sa ehersisyo o 
para sa napakahalagang trabaho.  
 
Nilalayon din ng pamahalaan na ipatupad ang sumusunod na mga pamamaraan ng public 
health at lugar ng trabaho simula sa Sabado, April 17, 2021 sa 12:01 am: 

• Pagbawalan ang lahat ng outdoor na mga pagtitipon ng mga tao at inorganisang mga 
pampublikong event, maliban sa mga kasapi ng iisang sambahayan o isa pang tao na 
hindi nakatira sa sambahayang iyon na naninirahan nang mag-isa o isang tagapag-alaga 
para sa sinumang miyembro ng sambahayan; 

• Isara ang lahat ng hindi napakahalagang mga lugar ng trabaho sa sektor ng 
konstruksyon; 



 

 

• Bawasan ang limitasyon ng kapasidad sa 25 porsiyento sa lahat ng retail settings kung 
saan pinapayagan ang pamimili sa loob ng tindahan. Kabilang dito ang mga 
supermarket, grocery store, convenience store, indoor na farmers' market, iba pang mga 
tindahan na pangunahing nagbebenta ng mga pagkain at botika; at,, 

• Isara ang lahat ng outdoor na recreational courts at sports fields, tulad ng golf courses, 
basketball courts at soccer fields, na may limitadong mga eksepsyon. 

 
Bukod pa, simula sa Lunes, Abril 19, 2021 sa 12:01 am, nililimitahan ng Lalawigan ang 
kapasidad ng mga kasal, libing, at panrelihiyong mga serbisyo, ritwal o seremonya sa 
hanggang 10 tao inddor o ourdoor. Ang mga pagtitipon ng mga tao kaugnay ng mga serbisyong 
ito tulad ng mga resepsyon ay ipinagbabawal, maliban sa mga kasapi ng iisang sambahayan o 
isa pang ibang tao na hindi kasapi ng sambahayang iyon na mag-iisang naninirahan. 
Pinapayagan ang mga serbisyong drive-in. 
 
Ang lahat ng iba pang pamamaraan ng public health at ng lugar ng trabaho para sa hindi-
napakahalagang retail sa ilalim ng pambuong lalawigan na emergency brake (hal., curbside 
pick-up at paghahatid lamang), ay patuloy na ilalapat. 
 
Basahin ang mas marami pa dito. 
 
Mga serbisyo at pasilidad ng lungsod 
 
City Hall at Corporate na mga Pasilidad 
Mananatiling bukas ang City Hall at ang corporate na pasilidad para sa personal na mga 
serbisyo sa pamamagitan ng appointment lamang. Hindi pinapayagan ang mga walk-in. Para 
mag-book ng appointment, bisitahin ang www.brampton.ca/skiptheline. 
  
Mga Panlibangang Sentro ng Lungsod at mga Outdoor na Amenity 
Ang lahat ng panlibangang mga pasilidad ng Lungsod ng Brampton ay mananatiling sarado sa 
publiko at patuloy na suspindedo ang mga inddor na programa hanggang sa karagdagang 
abiso. 
 
Ang lahat ng outdoor na panlibangang court at sports fields, tulad ng mga golf course, 
basketball court at soccer field ay sarado na may limitadong eksepesyon. Mananatiling bukas 
ang mga palaruang lugar. 
 
Mananatiling bukas ang mga parke at trail, Isasara abg mga pasilidad ng banyo sa loob ng mga 
parke. 

  
Mga Birtwal na Programa  

  
Birtwal na Fitness 

Ang mga residente ay iniimbitahan na sumali sa instructor-led na birtwal na mga klase sa 
fitness kasama ang mga bihasang instructor. 
 

https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions
https://news.ontario.ca/en/release/61192/ontario-strengthens-enforcement-of-stay-at-home-order
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 
 

 

 

 55+ Workshops 
Ang mga residente ng Brampton na 55 taong gulang at higit pa ay maaaring mag-register para 
sa libreng birtwal na mga workshop at sumali sa nakaka-abalang mga online na sesyon mula 
sa ginhawa ng kanilang tahanan. Ang mga kalahok ay magkakaroon ng pagkakataong 
makihalubilo, bumuo ng bagong pagkakaibigan at kumonekta online sa isang ligtas at 
structured na kapaligiran. 
 

  
Nagsasali sa Lahat na Birtwal na mga Aktibidad at mga Workshop 
Ang serye ng isang magandang pagkakataon para sa mga kalahok na may mga kapansanan at 
exceptionalities na sumali sa mga aktibidad, alamin ang ilang bagay na bago at lumikha ng 
tumatagal na pagkakaibigan kasama ang mga taong may kaparehong hilig (peer). 
 
 Makikita ang mas maraming impormasyon tungkol sa mga alok sa birtwal na programa, 
kabilang ang mga detalye tungkol sa kung paano mag-register sa www.brampton.ca/recreation. 
 
 Rec At Home 
Manatiling aktibo at abala sa bahay sa self-guided online arts at craft tutorials, accessible 24/7! 
Alamin kung paano gumawa ng origami hearts, sanayin ang iyong calligraphy skills at marami 
pa. Mag-access sa sari-saring mga aktibidad sa Rec At Home dito, gawa nang may 
pagmamahal ng Brampton Recreation.  
 
Mandatoryong Pagtatakip ng Mukha 
 
Sa ilalim ng Ordinansa ng Mandatoryong Pagtatakip ng Mukha, ang mga hindi medikal na 
mask o mga pantakip ng mukha ay kinakailangan sa lahat ng indoor na mga pampublikong 
espasyo sa Brampton. Ang mga pampublikong establisyemento at mga negosyo ay inuutusang 
tiyakin na ang mga mask o pantakip ng mukha ay isinusuot sa indoor na mga pampublikong 
espasyo sa ilalim ng kanilang kontrol. 
 
Ini-exempt ng ordinansa ang ilang indibidwal, kabilang ang mga taong hindi pwedeng magsuot 
ng mask o pantakip ng mukha dahil sa mga medikal na rason; mga bata na wala pang 
dalawang taong gulang; mga indibidwal na kasali sa pang-atletang gawain ayon sa Emergency 
Orders. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: www.brampton.ca/masks 
 
Ang mga residente at mga negosyo ay maaaring tumawag sa 311, bisitahin ang 
www.311brampton.ca o gamitin ang 311 mobile app para sa mas maraming impormasyon at 
mga hiling sa serbisyo. 
 
 
 
Mga Link 
 
Alamin ang mas marami pa tungkol sa: 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RBb74ipSBmJPEbcUh2g2rSlSd1AYOJSklLTl9kA3M%2FM%3D&reserved=0


 

 

• Mga programa at mga update sa serbisyo sa COVID-19 ng Lungsod ng Brampton 

• Lungsod ng Brampton – ano ang bukas, ano ang sarado 

• Mga sintoma ng COVID-19 

• Bakuna sa COVID-19 

• Testing sa Brampton 

• Paano ibukod ang sarili 

• Pagpapanatiling ligtas sa mga negosyo at lugar ng trabaho sa panahon ng COVID-19 

• Mga Kaso ng COVID-19 sa Peel 
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KONTAK NG MEDIA 

Monika Duggal 
Coordinator, Media at Pakikilahok sa Komunidad 
Strategic na Komunikasyon  
Lungsod ng Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fprevention%2F%23about&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151586612%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JQ3sFJsQO4Ck4lETAwG6QBezCY2yErZ0P4%2BidXwlSAc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3tsxYFYlen325yAInWv5I1Zxpc4ZgIemG45hr70muLo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftesting%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151596604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8%2FCZf2DF33oRJS2riJmxZGAn1WC2PkpaPGRS%2Fw50%2Brc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Ftranslated-resources%2Fself-isolation%2FSelf_isolation_guidelines_English.pdf&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OIkvAavxeC1fBuqSIaE9m6uthV%2BXBkU2xvLH5jlwFS0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fbusiness%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151606599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5F5UYtlyZnTPkmvW9q1vXRl9RgmjB76KEqAjQ7OzN5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fcase-status%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C4dfc2b51b48540ff326f08d8e1ceaa32%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637507625151616593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QDi26pZcfTpdqq%2BcxqurG7Ol8wTP%2Bwmw5hehxwEnPPw%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

