
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

 
Thành Phố Brampton thông báo các quán bar, nhà hàng và cơ sở thực 

phẩm tại Brampton ngừng cung cấp dịch vụ trực tiếp để hạn chế sự lây lan 
COVID-19 

 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 16 tháng 3 năm 2020) – Sau thông báo ngày hôm nay của Tỉnh Bang 
Ontario,Thành Phố Brampton ủng hộ Peel Public Health chỉ thị các quán bar, nhà hàng và cơ sở thực 
phẩm ngừng cung cấp dịch vụ trực tiếp để giúp kiểm soát sự lây lan của COVID-19.  
 
Ngoài ra, Peel Public Health khuyến nghị mạnh mẽ việc đóng cửa các câu lạc bộ đêm, rạp chiếu phim 
và địa điểm tổ chức hòa nhạc có hiệu lực từ 00:01 sáng, ngày 17 tháng 3 năm 2020. 
Peel Public Health kêu gọi tất cả mọi người nỗ lực trong việc cách ly xã hội. Cách ly xã hội là tránh tiếp 
xúc cơ thể và giữ khoảng cách an toàn với những người khác (khoảng 2 mét).  
 
Peel Public Health tiếp tục tăng cường khuyến nghị những cư dân đã đi du lịch bên ngoài Canada, bao 
gồm cả Hoa Kỳ, nên tự cách ly trong 14 ngày. 
 
Tuy nhiều nhà hàng, quán bar và cơ sở thực phẩm đã thực hiện hành đồng có ý thức cộng động là tự 
nguyện thay đổi cách kinh doanh để bảo vệ cư dân Peel, bất kỳ doanh nghiệp nào tại Peel chọn không 
tuân theo các khuyến nghị của Tỉnh Bang hoặc Peel Public Health sẽ phải chịu hình phạt theo Đạo 
Luật Bảo Vệ và Thúc Đẩy Sức Khỏe. 
 
Thành Phố Brampton khuyến khích người dân hỗ trợ các cơ sở dịch vụ thực phẩm địa phương bằng 
cách sử dụng các lựa chọn mua màng về hoặc đặt giao hàng sẵn có. 
 
Để biết các cập nhật mới nhất và các câu hỏi thường gặp (FAQ) về các dịch vụ của Thành Phố, và 
việc đóng cửa cơ sở và chương trình, vui lòng truy cập: www.brampton.ca/covid19. 
 
Để biết thông tin hiện tại từ thông tin của Peel Public Health, vui lòng truy cập: 
www.peelregion.ca/coronavirus. 
 
TRÍCH DẪN 
 
“Đón đầu và giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng đòi hỏi hành động nhanh 
chóng, tập thể. Thành Phố Brampton hoàn toàn ủng hộ các khuyến nghị ngày hôm nay của Peel Public 
Health, ưu tiên sự an toàn của cộng đồng bằng cách tạm thời đóng cửa tất cả các dịch vụ ăn uống tại 
chỗ của cơ sở thực phẩm địa phương, bao gồm các nhà hàng, quán bar và quán cà phê. Thành Phố 
Brampton cam kết giảm thiểu tác động của hành động chưa từng có được thực hiện để đối phó với 
COVID-19. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải đoàn kết như một cộng đồng, và tôi đề nghị công 
chúng tiếp tục ủng hộ các chỉ đạo của chúng tôi trong các tuần tới.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
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hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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