
 

 

Weekend ng pagkabuhay 2020 sa Brampton sa panahon ng COVID-19 
pandemic 

 
BRAMPTON, ON (Abril 8, 2020) – Sa taong ito, ang Biyernes Santo ay magaganap sa Biyernes, Abril 
10 at ang Lunes ng Pagkabuhay ay magaganap sa Lunes, April 13. 
 
May patnubay ng Peel Public Health at para sa kaligtasan ng mga residente at mga empleyado, ang 
City Hall at iba pang mga pasilidad ng Lungsod ng Brampton, kabilang ang mga Sentro ng Komunidad 
at Sentrong Panlibangan at ang mga sangay ng Brampton Library, ay mananatiling sarado hanggang sa 
karagdagang abiso para makatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19.  
 
Ang lahat ng kritikal na mga serbisyo, kabilang ang Fire and Emergency Services, Traffic Services, By-
Law Enforcement, Road Operations, POA Courts at Security Services ay patuloy na tatakbo tulad ng 
dati para suportahan ang komunidad. 
 
Maaaring tumawag ang mga residente sa 311 o 905.874.2000 (labas ng Brampton), gamitin ang 
Brampton 311 app (available sa App Store o Google Play) o mag-email 311@brampton.ca para sa 
anumang mga tanong. Available tayo 24/7 para sa anumang mga usapin sa Lungsod ng Brampton o sa 
Rehiyon ng Peel, kabilang ang mga tanong kaugnay ng COVID-19 tulad ng pagpapaliban sa bayarin sa 
buwis, pisikal na pagdistansya at mga pagsasara ng mga parke at pasilidad. Bisitahin ang 
www.brampton.ca/covid19 para sa karagdagang impormasyon. 
 
Mga Pangkaligtasang pamamaraan sa COVID-19  
 
May mahalagang mga tuntunin at regulasyon na kailangang tandaan ng ating komunidad para 
manatiling ligtas sa loob ng bahay bilang tugon sa COVID-19. 
 

• Mahigpit na inirerekumenda ng Peel Public Health na aalis lamang sa bahay ang mga residente 
para sa pag-eehersisyo na nag-iisa o mahalagang mga pangangailangan.  

 

• Ang lahat ng 500+ parke sa Brampton, mga playground at iba pang mga istruktura, mga parke 
ng mga asong walang tali, mga picnic shelter, mga pasilidad ng outdoor sport at kasangkapan 
ng outdoor fitness (kabilang ang mga sport field, mga basketball at tennis court), panlibangang 
mga sentro at nakapalibot na mga lupain, at mga paradahan sa mga pasilidad ng Lungsod ay 
sarado sa publiko hanggang sa karagdagang abiso. Hinihiling ang mga residente na tumawag sa 
905.874.2111 para isumbong ang hindi pagsunod. 

 

• Kahit na nananatiling bukas ang mga trail sa panahong ito, kailangang manatili ang mga tao na 2 
metro ang layo mula sa iba (na hindi nakatira sa inyong bahay) sa lahat ng oras. Para sa mapa 
ng mga trail, i-click dito. 

 

• Iwasan ang pagtitipon ng lima o higit pang mga tao – ipinagbabawal na ito ngayon sa ilalim ng 
Batas sa Pangangasiwa sa Emergency at Proteksyon sa Mamamayan na ipinapatupad ng 
Probinsya.  
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• Pakitapon ang nagamit nang mga facemask, mga pamproteksyong guwantes at iba pang basura 
ng pangangalagang pangkaligtasan sa bahay sa pamamagitan ng paglalagay sa mga ito sa 
isang bag at pagtapon sa mga ito sa basurahan. 

 

• Ipinapatupad na ngayon ang mga multa sa ilalim ng Ordinansa ng Brampton sa mga Emergency 
na Pamamaraan sa COVID-19. Maaaring mamultahan ang mga tao ng pinakamababa $500 at 
pinakamalaki hanggang $100,000 para sa bawat paglabag dahil sa hindi pagsunod sa mga 
pamamaraan ng pisikal na pagdistanya. Hinihiling ang mga residente na tumawag sa 311 para 
isumbong ang hindi pagsunod. 
 

• Kinikilala natin ang mga epekto ng COVID-19 sa ating komunidad at na ito ay lalong 
nagpapahirap at nakaka-istres na panahon para sa ilan. Inilunsad natin ang pinasadyang mga 
task force para suportahan ang komunidad. Kabilang dito ang suporta sa ekonomiya, suporta sa 
mga senior o matatanda, suporta sa kabataan at suporta para sa mga pinakamahina. Makikita 
ang higit pang impormasyon tungkol sa mga Task Force na ito at kung paano makipag-ugnayan 
sa kanila sa www.brampton.ca/covid19. 

 
Mga Task Force sa COVID-19 
 
Task Force para sa Suporta sa mga Senior sa COVID-19: Para sa suporta sa mga grocery o 
pagkuha ng gamot para sa mga senior o matatanda, tumawag sa 311 o mag-email sa 
covid19seniors@brampton.ca. Maaaring mag-iba-iba ang mga oras sa tindahan dahil ito ay mahabang 
weekend. Tumawag sa 311 o mag-email covid19seniors@brampton.ca para mag-register sa paparating 
na mga Tele Town Hall o para makipag-ugnayan. 
 
Task Force para sa Suporta sa Lipunan sa COVID-19: Ang mga lokal na food bank ay nasa agarang 
pangangailangan ng mga donasyon. Tingnan ang talaan ng kailangang mga item at kung saan ihulog 
ang mga ito dito. Kung ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ay nangangailangan ng access sa 
pagkain, pakipunan ang Social Support Online Form. Ang Task Force na ito ay nakikipagtulungan sa 
mga kaakibat na mga food bank para matugunan ang mga pangangailangan ng mga residente. Kung 
mas gusto mong humingi ng tulong sa pamamagitan ng telepono, pakitawag sa 311. Para sa 
karagdagang resource kabilang ang isang talaan ng mga resource na nasa komunidad,  i-click dito. 
Tumawag sa 311 o mag-email sa covid19support@brampton.ca para makipag-ugnayan. 
 
Task Force para sa Suporta sa Kabataan sa COVID-19: Inimbitahan ang mga kabataan ng Brampton 
sa isang live chat sa Instagram para pag-usapan kung paano nakakaapekto ang COVID-19 sa kanila, 
kasama ni Mayor Patrick Brown at mga co-chair ng Task Force para sa Suporta sa Kabataan sa  
COVID-19, sina Konsehal Charmaine Williams at Konsehal Harkirat Singh. Sumali sa live chat sa 
pamamagitan ng Instagram profile ni Mayor Brown (@patrickbrownont) sa Sabado, Abril 11 sa 1 PM. 
Tumawag sa 311 o mag-email sa covid19youth@brampton.ca para makipag-ugnayan. 
 
Task Force para sa Suporta sa Ekonomiya sa COVID-19: Ang Task Force na ito ay nagpapatuloy sa 
pagsuporta sa mga negosyo sa Brampton habang hinaharap nila ang mga epekto sa ekonomiya ng 
COVID-19. Tumawag sa 311 o mag-email covid19business@brampton.ca para makipag-ugnayan, o 
para makipag-usap sa isang pangnegosyong consultant. 
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Brampton Transit 
Tatakbo ang Brampton Transit sa binawasang iskedyul sa Linggo na may ilang kinanselang mga ruta sa 
Biyernes Santo, at sa Pinaigting na Serbisyo sa Linggo (Regular na Serbisyo sa Linggo na may dagdag 
na mga biyahe sa Mga Pinaka-abalang Oras sa AM at PM sa mas abalang mga ruta) sa Lunes ng 
Pagkabuhay. Sarado ang mga counter ng Customer Service sa mga terminal sa Biyernes Santo.  
 
Bilang tugon sa COVID-19 at para matiyak na ligtas na naglilingkod ang Brampton Transit sa 
komunidad nito, gagana ang pagbawas at pagkansela sa mga ruta hanggang sa karagradagang abiso, 
umpisa sa Lunes ng Pagkabuhay. Bisitahin ang www.bramptontransit.com para sa isang talaan ng mga 
pagbabago sa serbisyo.  
 
Ang pinaigting na iskedyul ng paglilinis at pag-sanitize ay nananatiling may bisa. Layunin ng  Brampton 
Transit na i-disinfect ang lahat ng mga bus, kabilang ang lahat ng matitigas na ibabaw, mga 
compartment ng operator at mga upuan kada 48 oras. Ang mga bus ay kasalukuyang sina-sanitize kada 
24 oras. Ang mga pasilidad at mga terminal na may matitigas na mga ibabaw ay pinupunasan at sina-
sanitize araw-araw. Hinihikayat ang mga sumasakay na magdala ng kanilang sariling personal na 
disinfectant kapag nagbibiyahe, tulad ng hand sanitizer o wipes, at madalas na hugasan ang kanilang 
mga kamay. 
 
 
Para sa impormasyon sa ruta at iskedyul, tumawag sa 905.874.2999 o bisitahin ang 
www.bramptontransit.com. Para sa impormasyon sa susunod na bus sa aktwal na oras, pumunta sa 
nextride.brampton.ca sa iyong smartphone o ibang mobile device. Para sa ibang mga tool sa 
pagpaplano ng biyahe, bisitahin ang www.triplinx.ca o Google Maps. 
 
Paglilibang sa Brampton  
 
Ang lahat ng programa sa paglilibang at mga pangungupahan ng pasilidad ay kanselado hanggang sa 
karagdagang abiso. Awtomatikong ilalagay sa mga account ang mga credit. Mangyaring makipag-
ugnayan sa recconnects@brampton.ca para sa karagdagang impormasyon.  
 
Ang sari-saring mga opsyon sa virtual na programa, kabilang ang mga pang-aktibidad na pahina na 
pwedeng i-print para panatilihing naaaliw ang mga bata at kabataan sa loob ng bahay ay makikita sa 
www.brampton.ca/recreation. 
 
Brampton Library 
 
Ang lahat ng sangay ng Brampton Library ay sarado hanggang sa karagdagang abiso. Para sa mga aliw 
sa weekend, subukan ang pag-stream ng mga pelikula at musika, o magbasa ng eBook! Para sa 
karagdagang impormasyon sa ating mga digital na produkto, mga programa at mga serbisyo, bisitahin 
ang www.bramptonlibrary.ca o mag-email sa info@bramlib.on.ca.  
 
Mga Serbisyo sa Hayop sa Brampton  
 
Sarado ang Brampton Animal Shelter sa Biyernes Santo, Linggo, Abril 12 at Lunes ng Pagkabuhay. Sa 
Sabado, Abril 11, ang shelter ay available lamang batay sa appointment mula 9 AM hanggang 12 PM 
para mag-reclaim lamang.  
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Ang Animal Control ay nasa daan sa Lunes hanggang Biyernes mula 7 AM to hanggang 10 PM at 
Sabado at Linggo at mga holiday mula 8 AM hanggang 6:30 PM, at tutugon lamang para sa sumusunod 
na mga tawag: 
 

• Pag-pick up ng may-sakit/nasaktan/agresibong pambahay na mga hayop at hayop-gubat 

• Agresibong hayop 

• Asong tumakbo na hindi pa natagpuan 

• Imbestigasyon sa kagat ng aso 

• Pag-pick up ng naka-confine na asong-gala 

• Pag-pick up ng patay na hayop 
 

Sa labas ng mga oras na ito, ang Animal Control ay tutugon lamang sa mga emergency. 
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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 
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