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Thành Phố Brampton yêu cầu tất cả nhân viên của Thành Phố xét nghiệm 
COVID-19 khi Chính Quyền Ontario tăng khả năng xét nghiệm tại các trung 

tâm đánh giá địa phương  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 25 tháng 5 năm 2020) – Hôm nay, Thành Phố Brampton yêu cầu tất cả 
nhân viên Thành Phố thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại đơn vị y tế địa phương của họ. Thành Phố 
khuyến nghị tất cả các nhân viên nghĩ rằng họ đã tiếp xúc hoặc đã nhiễm COVID-19 đi xét nghiệm. 
Yêu cầu này tuân theo quyết định của Chính Quyền Ontario trong việc tăng thêm khả năng xét nghiệm 
và xét nghiệm tất cả các cá nhân yêu cầu được xét nghiệm. 

Ontario Health chỉ đạo Cơ Quan Sức Khỏe Công Cộng của Peel (Peel Public Health) bắt đầu xét 
nghiệm ngay lập tức bất kỳ ai đến thăm khám tại trung tâm đánh giá địa phương và không được từ 
chối bất kỳ ai. Những cư dân muốn làm xét nghiệm sẽ không cần có sự giới thiệu tới một trung tâm 
đánh giá của Telehealth Ontario (Dịch Vụ Y Tế Từ Xa Ontario), Primary Care (Chăm Sóc Chính) hoặc 
Public Health (Sức Khỏe Công Cộng). 

Thành Phố đang tích cực thực hiện các bước để giúp làm phẳng đường cong và ngăn chặn sự lây lan 
của COVID-19 tại Brampton thông qua các biện pháp an toàn bổ sung tại các cơ sở của Thành Phố và 
tại Giao Thông Vận tải Brampton, đồng thời đóng cửa các chương trình và dịch vụ khuyến khích các 
cuộc tụ họp đông người hoặc gây khó khăn cho việc giữ khoảng cách tiếp xúc. 

Bộ Y Tế sẽ liệt kê tất cả các trung tâm đánh giá trên trang web của Tỉnh Bang, bao gồm các địa chỉ để 
công chúng và nhân viên có thể dễ dàng tìm thấy các trung tâm đánh giá. Thành Phố hoan nghênh 
cam kết của Chính Quyền Tỉnh Bang trong việc tăng cường xét nghiệm và đánh giá di động, và sẽ làm 
việc với các bệnh viện địa phương để tạo điều kiện đánh giá di động tại nơi làm việc của các dịch vụ 
quan trọng và thiết yếu của Thành Phố. 

Thành Phố cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp địa phương thông qua Ủy Ban Thương Mại và 
Khu Trung Tâm Brampton BIA, yêu cầu nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp đã mở cửa trở 
lại trong những tuần gần đây làm xét nghiệm. 

Trích dẫn 

“Hôm qua tôi đã trao đổi với Thủ Hiến và được khuyến khích bởi việc tăng cường khả năng xét nghiệm 
trên toàn Tỉnh Bang. Chúng tôi đang thực hiện yêu cầu của Chính Quyền rằng những người không có 
triệu chứng cũng sẽ phải xét nghiệm COVID-19, để Brampton có thể làm gương ở Ontario bằng cách 
yêu cầu nhân viên Thành Phố xét nghiệm nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Thành Phố Brampton đang hợp tác với các đối tác y tế địa phương và các đối tác lao động để chống 
lại COVID-19 và chúng tôi biết rằng việc xét nghiệm bổ sung có thể giúp giảm thiểu tác động của vi-rút 
này đối với dân số Brampton, đặc biệt là đối với các nhân viên dịch vụ quan trọng và thiết yếu của 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc làm phẳng đường cong và ngăn chặn sự lây lan.” 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.ontario.ca/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|34b78fbd85e841e5e8a408d800d48031|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637260259984149824&sdata=PcD78ep7I9PvASOAWGPXiZcKPi/6vPNPamzWkdedOho=&reserved=0


 

 

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

“Là một dịch vụ quan trọng di chuyển cư dân trên khắp Brampton trong đại dịch này, nhân viên của 
chúng tôi đang thực hiện trọng trách và làm việc chăm chỉ trên tuyến đầu. Chúng tôi hỗ trợ các thành 
viên được xét nghiệm một cách chủ động để chúng tôi có thể giữ cho họ và những tài xế của chúng tôi 
được an toàn khi chúng tôi cùng nhau hợp  tác để làm phẳng đường cong.” 

- Frank Vani, Chủ Tịch, Hiệp Hội Giao ThôngVận Tải Hợp Nhất, Khu Vực 1573 

“Những nhân viên cứu hộ của chúng tôi đang thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi 
khắc phục trực diện được đại dịch COVID-19 này. Trước sự tăng cường khả năng xét nghiệm của 
Tỉnh Bang, chúng tôi rất khuyến khích các thành viên được xét nghiệm ngay cả khi họ không có triệu 
chứng, để chúng tôi có thể giảm sự lây lan của vi-rút này.” 

- Paul Lecompte, Chủ Tịch, Hiệp Hội Lính Cứu Hỏa Chuyên Nghiệp Brampton, Khu vực 1068 

“Các thành viên của chúng tôi tiếp tục góp phần vào việc cung cấp dịch vụ Thành Phố trong thời gian 
khó khăn này và chúng tôi khuyến khích các thành viên của mình trở thành một phần của giải pháp để 
chúng tôi có thể quay lại hoạt động kinh doanh thường lệ sớm nhất có thể. Với khả năng tăng cường 
xét nghiệm, chúng tôi khuyên các thành viên nên xét nghiệm để chúng tôi có thể thực hiện nhiệm vụ 
của mình trong việc đánh bại COVID-19.” 

- Liên Minh Công Nhân Canada, Khu Vực 831 
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