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Thành Phố Brampton mở cửa trở lại sân quần vợt, sân pickleball ngoài trời 

và Sân Gôn Peel Village có hiệu lực từ ngày 19 và 22 tháng 5 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 15 tháng 5 năm 2020) – Theo thông báo của chính quyền Ontario về 
việc có thể mở cửa trở lại một số tiện ích giải trí, Thành Phố Brampton sẽ mở cửa trở lại sân quần vợt 
và sân pickleball ngoài trời vào Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 và Sân Gôn Peel Village vào Thứ Sáu, ngày 
22 tháng 5. Các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc và công tác vệ sinh sẽ được áp dụng để đảm bảo 
sức khỏe và sự an toàn của tất cả du khách và nhân viên Thành Phố. 
 
Sân quần vợt và sân pickleball ngoài trời 
 
Thành Phố sẽ mở cửa trở lại 21 sân quần vợt và bảy sân pickleball vào Thứ Ba, ngày 19 tháng 5. Các 
sân này sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Trước 11 giờ SÁNG, sân chỉ dành riêng cho người cao 
niên.  
 
Để tuân thủ các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc, sẽ không có quá hai người chơi được phép vào 
một sân tại cùng thời điểm, mỗi người chơi một bên sân. Người chơi phải giữ khoảng cách hai mét 
(sáu foot) với người khác mọi lúc. Những người chơi không thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc sẽ 
được yêu cầu rời khỏi sân. 
 
Các quy tắc sau đây được áp dụng để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho mọi người: 

• Các sân được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, và giới hạn chơi trong 60 
phút khi những người khác đang chờ  

• Không dùng chung vợt hoặc các dụng cụ khác 

• Bóng nên được đánh dấu rõ ràng để tránh người khác nhặt nhầm 

• Nhà vệ sinh ngoài trời không có sẵn tại thời điểm này (nơi có các tiện nghi) 

• Không cho phép khán giả vào xem 
 
Để tìm một sân quần vợt hoặc pickleball, vui lòng truy cập www.brampton.ca/parks. Để báo cáo một 
vấn đề, vui lòng gọi 311. 
 
Sân Gôn Peel Village  
 
Thành Phố Brampton sẽ mở cửa trở lại Sân Gôn Peel Village, tại 29A Hartford Trail, vào Thứ Sáu, 
ngày 22 tháng 5. Sân sẽ được mở cửa hàng ngày từ 7 giờ SÁNG đến 6 giờ CHIỀU, nếu điều kiện thời 
tiết cho phép. Thời gian dành cho người cao niên là từ 7 đến 11 giờ SÁNG. 
 
Để tuân thủ các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc, người chơi phải giữ khoảng cách hai mét (sáu 
foot) với người khác mọi lúc. Những người chơi không thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc sẽ được 
yêu cầu rời khỏi sân.  
 
Thành Phố đang thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho 
mọi người tại sân gôn, bao gồm: 

http://www.brampton.ca/parks


 

 

• Cung cấp các trạm rửa tay và nước rửa tay khô ở khắp khu vực sân 

• Lắp đặt đề can và biển báo hướng dẫn cho người chơi gôn để đảm bảo việc di chuyển an toàn 
xung quanh bãi đỗ xe và Nhà Cộng Đồng 

• Giới hạn hai người chơi mỗi lượt phát bóng và một người chơi trên mỗi xe gôn 

• Tăng khoảng thời gian giữa các lần phát bóng lên 20 phút 

• Triển khai vệ sinh tăng cường và thường xuyên hơn các tiện nghi, bao gồm chương trình khử 
trùng cho xe gôn và phòng tắm 
 

• Loại bỏ cào bẫy và nâng lỗ gôn để đảm bảo “chơi mà không chạm”  

• Đưa thêm các biện pháp an ninh bổ sung trên sân để ngăn chặn sự vi phạm các nỗ lực giữ 
khoảng cách tiếp xúc của Thành Phố 

 
Tại thời điểm này, sân gôn sẽ không nhận đặt chỗ theo nhóm, tổ chức các giải đấu hoặc cung cấp các 
chương trình hướng dẫn.  
 
Cư dân cần đặt trước thời gian phát bóng bằng cách gọi số 905.874.2995 và có thể thực hiện thanh 
toán tại chỗ khi đến nơi. Các đường dây điện thoại sẽ được mở kể từ Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 lúc 1 
giờ CHIỀU. Nếu không đặt trước, sẽ không được cung cấp dịch vụ. Khách được yêu cầu chỉ đến sớm 
hơn 15 phút trước giờ phát bóng theo lịch của họ và đến thẳng khu vực tiếp tân tại Nhà Cộng Đồng. 
Mức giảm giá sẽ được cung cấp trong thời gian áp dụng các hạn chế. Quy định trang phục có hiệu lực 
tại sân gôn.  
 
Nhà Cộng Đồng và cửa hàng gôn sẽ vẫn đóng cửa, và sẽ tạm thời dừng cho thuê xe kéo gậy và gậy 
đánh gôn cho đến khi có thông báo mới. Nhà vệ sinh ngoài trời được cung cấp cho khách trước và sau 
khi chơi. Khách sẽ không thể mua thực phẩm và đồ uống tại thời điểm này, và khách được khuyến 
khích tự mang theo nước và đồ uống không cồn của riêng mình.  
 
Sân Gôn Peel Village là một sân gôn công cộng chín lỗ do Thành Phố Brampton sở hữu và điều hành. 
Toàn bộ hướng dẫn để đặt chỗ chơi, bao gồm thông tin chi tiết đầy đủ về các biện pháp và cân nhắc 
COVID-19, có sẵn trực tuyến tại địa chỉwww.brampton.ca/peelvillagegolf. 
 
Thành Phố tìm kiếm phản hồi của cộng đồng về kế hoạch bổ sung để mở cửa trở lại và phục 
hồi 
 
Tổ Công Tác Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi của Thị Trưởng đã bắt đầu tham gia vào cộng đồng để đảm 
bảo rằng việc mở cửa trở lại của Thành Phố đáp ứng nhu cầu dịch vụ và an toàn của cộng đồng và 
nhân viên. Điều này bao gồm một loạt các buổi thảo luận với các nhóm người dùng, các doanh nghiệp 
và nhóm cộng đồng cụ thể. Thành Phố đã tổ chức một cuộc họp với các nhóm thể thao trong tuần này 
và sẽ tham khảo ý kiến với các nhóm người cao niên vào tuần tới. Cộng đồng Brampton cũng được 
mời chia sẻ phản hồi của họ bằng cách tham gia vào cuộc khảo sát có sẵn trực tuyến tại đây hoặc 
bằng cách kết nối qua email tại covid19reopencity@brampton.ca. 
 
Để biết thêm thông tin về những gì Thành Phố đang thực hiện để ứng phó với COVID-19, vui lòng truy 
cập www.brampton.ca/COVID19.    
 
Trích dẫn 
 
“Khi Thành Phố Brampton cung cấp các dịch vụ bổ sung bao gồm sân gôn Thành Phố, chúng tôi đang 
thực hiện một cách cẩn thận, đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu. Là một Thành Phố An 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/reopening/survey_tools/reopeningsurvey
mailto:covid19reopencity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/COVID19


 

 

Toàn và Lành Mạnh, chúng tôi rất vui khi thấy cư dân duy trì lối sống năng động và chúng tôi đang 
thực hiện các bước cần thiết để mở cửa trở lại các dịch vụ mà cư dân cần một cách an toàn.” 
 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Trong tuần này, Tổ Công Tác Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi của Thành Phố đã lắng nghe trực tiếp ý 
kiến của các nhóm thể thao Thành Phố và chúng tôi rất vui mừng được phản hồi lại các ý kiến đóng 
góp đó theo cách tiếp cận an toàn để mở cửa trở lại sân chơi và sân gôn của Thành Phố. Chúng tôi 
hợp tác với nhau và sẽ tiếp tục tuân thủ khuyến nghị của Sở Y Tế Công Cộng khi chúng tôi khôi phục 
lại các dịch vụ của Thành Phố và mở cửa trở lại Thành Phố. 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3&4; Trưởng Nhóm, Tổ Công Tác Mở Cửa 
Trở Lại và Phục Hồi 

 
 
“Sự an toàn của các dịch vụ và cơ sở vật chất của Thành Phố là ưu tiên hàng đầu của Thành Phố 
Brampton và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo 
rằng chúng tôi mở cửa trở lại các dịch vụ của Thành Phố cho công chúng một cách có trách nhiệm và 
an toàn.” 
 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, 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 
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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