
 

 

Pinapahaba ng Pamahalaan ng Ontario ang kautusan na manatili sa bahay 
hanggang sa Hunyo 2 

BRAMPTON, ON (Mayo 13, 2021) – Sa araw na ito, inanunsyo ng Pamahalaan ng Ontario na 
pinapahaba nito ang kautusan na manatili sa bahay hanggang sa di mas maaga sa Miyerkules, Hunyo 
2, 2021. 

Mga pamamaraan ng public health  

Ang kapwa deklarasyon ng Lalawigan na emergency at ang kautusan na manatili sa bahay ay pinahaba 
sa loob ng karagdagang dalawang linggo para makatulong sa pagtigil ng pagkalat ng COVID-19. Ang 
kautusan na manatili sa bahay ay nag-aatas sa lahat na manatili sa bahay, maliban kung para sa mga 
napakahalagang layunin, tulad ng pamimili sa grocery store o botika, pag-access sa mga serbisyo sa 
health care, para sa ehersisyo o para sa napakahalagang trabaho. 

Ang kasunod ng mga pamamaraang pangkaligtasan ng public health at ng lugar ng trabaho ay 
mananatiling may bisa: 

• Ipinagbabawal ang lahat ng outdoor na mga pagtitipon at inorganisang mga pampublikong event, 
maliban kung ang mga kasama ay mga miyembro ng iisang bahay o isang tao na hindi kasama 
sa sambahayan na namumuhay nang mag-isa o isang tagapag-alaga ng sinumang miyembro ng 
sambahayan.  

• Mananatiling sarado ang lahat ng hindi mahalagang mga lugar ng trabaho sa sektor ng 
konstruksyon; 

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

• Nananatiling sarado ang lahat ng poutdoor na panlibangang mga court at sports fields, tulad ng 
mga golf course, basketball court at soccer field; at 

• Ang kapasidad sa mga kasal, paglilibing, at panrelihiyong mga serbisyo, mga ritwal o mga 
seremonya ay limitado sa 10 tao indoor o outdoor. Ang pagtitipon ng mga tao na nauugnay sa 
mga serbisyong ito tulad ng mga resepsyon ay ipinagbabawal, maliban sa kung para sa mga 
miyembro ng iisang sambahayan o isang tao na hindi kasama sa isang sambahayan na 
namumuhay nang mag-isa. Pinapayagan ang mga serbisyo na drive-in. 

Ang lahat ng iba pang mga pangkaligtasang pamamaraan ng public health at lugar ng trabaho para sa 
hindi mahalagang retail sa ilalim ng pambuong lalawigan na emergency brake (ibig sabihin, curbside 
pick-up at delivery lamang), ay patuloy na ilalapat. 

Basahin ang mas marami pa dito. 

Mga serbisyo at mga pasilidad 
 
City Hall at Corporate na mga Pasilidad 
Mananatiling bukas ang City Hall at corporate na mga pasilidad para sa personal na mga serbisyo batay 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fzones-and-restrictions&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530956734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ogmbN1bciXU%2Bub5w6nNsh8Jr270PtL7WoJeFHQXDKyA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1000124%2Fontario-extending-stay-at-home-order-until-june-2&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530966730%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xAObYynEF8SklRv6xM5a%2Fctt43sQHoV2mXwSG4xk7QU%3D&reserved=0


 

 

sa appointment lamang, Hindi pinapayagan ang mga walang appointment. Para mag-book ng 
appointment, bisitahin ang www.brampton.ca/skiptheline. 
 
 
 
Mga Sentrong Panlibangan ng Lungsod at mga Outdoor na Amenidad 
Ang lahat ng mga panlibangang pasilidad ng Lungsod ng Brampton ay mananatiling sarado sa publiko at 
patuloy na suspendido ang mga indoor na programa hanggang sa karagdagang abiso. 

Ang lahat ng outdoor na mga panlibangang courtatspoirt field, tulad ng mga golf course, basketball court 
at soccer field ay sarado. Mananatiling bukas ang mga playground. 

Mananatiling bukas ang mga parke at mga trail. Magagamit ang mga pasilidad ng mga banyo sa 
Chinguacousy Park at Eldorado Park. 

Mga Birtwal na Programa 

Birtwal na Fitness 

Iniimbitahan ang mga residente na sumali sa libreng 30-minutong live na birtwal na mga klase sa fitness 
kasama ang mga bisahang tagaturo. 

55+ Workshops 

Ang mga residente ng Brampton na edad 55 taong gulang at mas matanda ay pwedeng mag-register 
para sa libreng birtwal na mga workshop at sumali sa mga engaging na online na sesyon mula sa 
ginhawa ng kanilang tahanan. Magkakaroon ang mga kalahok ng pagkakataon na makipag-socialize, 
bumuo ng bagong pagkakaibigan at kumonekta online sa isang ligtas at structured na kapaligiran. 

Nagsasaling Birtwal na mga Aktibidad at mga Workshop 

Ang serye na ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga kalahok na may mga kapansanan at 
may exceptionalities na sumali sa mga aktibidad, malaman ang isang bagay na bago at lumikha ng 
tumatagal na pagkakaibigan kasama ang mga peer. 

Ang mas maraming impormasyon tungkol sa mga alok na mga birtwal na programa, kabilang ang mga 
detalye hinggil sa kung paano mag-register ay makikita dito. 

Paglilibang sa Bahay 
  
Manatiling aktibo at abala sa bahay gamit ang self-guided online arts at craft tutorials, pwedeng ma-
access 24/7! Alamin kung paano gumawa ng origami hearts, mag-praktis sa inyong calligraphy skills, at 
mas marami pa. Mag-access sa sari-saring mga aktibidad sa Rec At Home  dito, gawa nang may 
pagmamahal ng Brampton Recreation. 

Mandatoryong mga pantakip ng mukha 

 

Sa ilalim ng Ordinansa ng Mandatoryong Pantakip ng Mukha, ang mga hindi medikal na mask o mga 

http://www.brampton.ca/skiptheline
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
http://dito/


 

 

pantakip ng mukha ay iniuutos sa lahat ng indoor na pampublikong espasyo sa Brampton. Ang mga 
pampublikong establisyemento at mga negosyo ay inuutusan na tiyakin na ang mga mask o mga 
pantakip ng mukha ay isinusuot sa mga indoor na espasyong pampubliko na nasa ilalim ng kanilang 
kontrol. 
 

Hindi isinasali ng ordinansa ang ilang mga indibidwal, kabilang ang mga hindi makapagsuot ng mask o 
pantakip ng mukha  dahil sa mga medikal na rason; mga batang wala pang dalawang taong gulang; mga 
indibidwal na kasama sa atletik na aktibidad ayon sa Mga Kautusan sa Emergency. Para sa mas 
maraming impormasyon, bisitahin ang: www.brampton.ca/masks 

Ang mga residente at mga negosyo ay pwedeng tumawag sa 311, bumisita sa www.311brampton.ca o 
gamitin ang 311 mobile app para sa karagdagang impormasyon at hiling na serbisyo. 

Mga Pagbabakuna 

Ang lahat ng mga residente ng Brampton na edad 18 at pataas ay kwapikado na ngayon na i-book ang 
kanilang appointment sa bakuna sa COVID-19. Para sa pinaka-up-to-date na impormasyon tungkol sa 
mga pagbabakuna sa COVID-19 at para mag-book ng appointment, bisitahin ang portal ng bakuna ng 
Lalawigan. 

Mga Link 
 
Alamin ang mas marami pa tungkol sa: 

• 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 
• Pagpapanatili sa mga negosyo at mga lugar ng trabaho na ligtas 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/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.311brampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C3e8cdca997ce4a0e7d6e08d8fa167479%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637534321653227377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h%2BPKAKdPxHZdPzAp3%2FhV0Cn5KESi9iLGDJn83aSgUdI%3D&reserved=0
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http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fcoronavirus%2Fvaccine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530986717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QA4dBWEXi9axWApMoM9ljmcPNK9y92jmfSi%2Bna%2F8yys%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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530986717%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lWSOc5oeLZM%2BS4asqVW%2BxEaH0Zp0pN6n7KLNguIRI%2BA%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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530996713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pSm64cZT9Q2kWwjM5C86xGPAs2DG9evvQoI2Cjwgkok%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%7C91f87efe774a4667f96208d9166e9804%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637565486530996713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FqnTEbZ4Y2m5kqXLhG7yUXcdofEhcayZ3JIrXnKQzdQ%3D&reserved=0
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