
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

 

Thành phố triển khai làn đường dành cho xe đạp tạm thời để thúc đẩy giao 
thông tích cực an toàn trong đại dịch COVID-19 

 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 17 tháng 4 năm 2020) – Để giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn 

của cư dân trong đại dịch COVID-19, Thành Phố Brampton đang triển khai các làn đường 

dành cho xe đạp tạm thời dọc theo hành lang Phố Vodden. Những làn đường dành cho xe 

đạp tạm thời này sẽ cung cấp lựa chọn đạp xe thay thế cho những đường mòn giải trí dành 

cho cư dân và cho phép người đi xe đạp duy trì việc giữ khoảng cách tiếp xúc. 

Kể từ Thứ Bảy, ngày 18 tháng 4, Thành Phố đang tạm thời chặn lề đường để lưu thông 

phương tiện dọc các đoạn đường sau và chỉ tái sử dụng làn đường cho việc đạp xe: 

•      Vodden Street – Ken Whillans Drive tới Howden Boulevard 

•      Howden Boulevard – Vodden Street tới Central Park Drive  

 

Những đoạn đường này là một phần của kết nối Hành Lang Đạp Xe Đông-Tây được quy 

hoạch theo đề xuất trong Kế Hoạch Tổng Thể Hoạt Động Giao Thông. Thành phố đang làm 

việc để triển khai các làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ vĩnh viễn trên những đường 

phố này phù hợp với Tầm Nhìn Brampton 2040 và Đường dành cho Ưu Tiên Nhiệm Kỳ Hội 

Đồng Nhân Dân. 

Lưu thông phương tiện ở Khu Vực Peel giảm 33% do COVID-19, đem lại cho Thành Phố một 

cơ hội duy nhất để giới thiệu một phần Hành Lang Đạp Xe Đông-Tây được quy hoạch hoạch 

để mang lại cho người đi xe đạp sự kết nối an toàn với các tiện nghi thiết yếu và mạng lưới 

đường mòn của Thành Phố. 

Để biết lời khuyên an toàn dành cho xe đạp, vui lòng truy cập www.brampton.ca  

Trích dẫn 

“Khi chúng tôi tiếp tục điều hành khoảng thời gian chưa từng có này, cư dân vẫn là ưu tiên 

hàng đầu của chúng tôi. Tôi tự hào nói khi rằng Brampton đang tái cơ cấu đường phố và tái 

sử dụng các làn đường giao thông để mang lại cho người đi xe đạp và người đi bộ nhiều 

không gian hơn để duy trì việc khoảng cách tiếp xúc. Tôi khuyến khích mọi người tiếp tục tuân 

theo các khuyến nghị về giữ khoảng cách tiếp xúc và duy trì hoạt động và khỏe mạnh nhất có 

thể trong hoàn cảnh khó khăn này.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Temporary-Bike-Lanes.aspx


 

 

“Brampton tin tưởng vào việc thúc đẩy, hỗ trợ và thực hiện giao thông tích cực để duy trì việc 

di chuyển trong thành phố của chúng ta. Trong tình trạng khẩn cấp do Covid-19, chúng ta phải 

đảm bảo hơn bao giờ hết rằng người đi bộ, người đi xe đạp và xe hơi duy trì khoảng cách an 

toàn. Là một người đi xe đạp, tôi tự hào về những nỗ lực hợp tác của chúng tôi với cộng đồng 

để khiến những làn đường xe đạp tạm thời này được hoạt động và chúng tôi mong chờ việc 

thực hiện các giải pháp lâu dài trong tương lai gần.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 Và 5; Thành Viên, Ủy Ban Tư Vấn 

Đạp Xe 

“Thành phố đang tạm thời phân bổ lại không gian đường cho người đi xe đạp để giữ cho cư 

dân khỏe mạnh và năng động khi duy trì việc giữ khoảng cách tiếp xúc trong đại dịch COVID-

19. Với ít lượng tham gia giao thông ở trên đường, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp trải nghiệm 

tích cực và an toàn cho bất kỳ ai muốn đi xe đạp trong thời gian này.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 

“Trong khoảng thời gian cách ly này, một phần quan trọng trong cách tôi và vợ tôi giữ gìn sức 

khỏe thể chất và tinh thần chính là việc đi xe đạp để mua nhu yếu phẩm và tập thể dục. Tôi 

biết ơn Thị Trưởng Brown, Ủy Viên Hội Đồng Santos, tất cả các nhân viên Hội Đồng Brampton 

và Thành phố vì đã hiểu được nhu cầu và dành không gian công cộng quan trọng để làm làn 

đường dành cho xe đạp, giảm áp lực trên đường đi, để tất cả chúng ta có thể ra ngoài mà vẫn 

đáp ứng yêu cầu giữ khoảng cách tiếp xúc.” 

- David Laing, Chủ Tịch Hội Xe Đạp Brampton  
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