
 

 
 

 

 

Tatanggalin ng Lungsod ang mga rekisito sa patunay ng pagpapabakuna, 
mga limitasyon sa kapasidad sa mga recreation centre at venue ng 

performing arts sa Brampton umpisa ng Marso 1 

BRAMPTON, ON (Marso 1, 2022) – Simula sa Marso 1, ang patunay ng pagpapabakuna ay 
hindi na kakailanganin, at ang nalalabing limitasyon sa kapasidad ay tatanggalin sa mga 
recreation center (sentrong libangan) at mga venue ng performing arts sa Brampton. Ang mga 
hakbang na ito ay sumusunod sa anunsyo ng Pamahalaan ng Ontario mula Pebrero 14 at 
tuntunin mula sa Peel Public Health. 

Ang mga pupunta sa mga sentrong libangan o venue ng performing arts ng Brampton ay 
kakailanganin pa ring magsuot ng hindi medikal na mga mask indoor, at kailangang 
dumistansya mula sa iba. Hinihiling sa mga residente na suriin ang sarili kung may sintomas ng 
COVID-19 bago pumasok sa mga pasilidad ng Lungsod, at manatili sa bahay kung masama 
ang pakiramdam sa katawan. 

Recreation 

Ang mga Recreation Centre ay bukas sa nakarehistro at drop-in na mga programa. Hindi na 
kailangan ang paunang pagpaparehistro para sa mga pagbisita sa mga recreation centre, 
gayunpaman, inirerekumenda na bibilhin ng mga bisita ang mga serbisyo online nang pauna sa 
kanilang pagbisita dahil ang lahat ng serbisyo ay paunahan. Mag-browse at magpatala para sa 
available na mga programa sa www.brampton.ca/registerforprograms, sa pamamagitan ng 
pagtawag sa 311, o nang personal sa alinmang recreation centre ng Lungsod.  

Mga Venue ng Performing Arts 

Ang mga venue ng performing arts, kabilang ang The Rose, ay muling magbubukas sa puno na 
kapasidad sa Marso 1, 2022. Bumilii ng mga tiket at alamin ang mas marami pa sa 
www.therosebrampton.ca. 

Mga Mask 

Pinapaalalahanan ang mga residente na hinabaan ng Lungosd ang panahon ng Ordinansa sa 
COVID-19 na Mandatoryong Pagsusuot ng Face Mask sa lahat ng pasilidad. 
 
Sa ilalim ng Ordinansa sa COVID-19 na Mandatoryong Pagsusuot ng Face Mask, ang mga 
hindi medikal na mask ay kinakailangan sa lahat ng indoor na mga pampublikong lugar sa 
Brampton. Ang mga scarf, bandana, neck gaiter o neck warmer at mask na may mga 
exhalation valve ay hindi tinatanggap sa uri ng pantakip sa mukha. At sa ilalim din ng 
ordinansa, ang mga mask ay maaari lamang tanggalin para sa pagkonsumo ng pagkain o 
inumin kung nakaupo ang isang indibidwal sa isang itinalagang lugar para sa layuning iyon. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Frelease%2F1001600%2Fontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nGayenu%2Bv7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637817462467351258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D277D8zeVb4KHCiyi4%2F50uKm67FPlDGxCCr2nwT2nWo%3D&reserved=0


 

 

Salamat sa mga residente sa patuloy na paggawa ng kanilang parte, pagdistansiya mula sa iba 
pagsasagawa sa mabuting kalinisan at pagsusuot ng mask para makatulong sa pagtigil ng 
pagkalat ng COVID-19. 
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