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Thành Phố Brampton mở cửa trở lại tất cả các công viên vào ngày 11 
tháng 6, với những hạn chế về an toàn 

 
Công viên đóng cửa lúc 10 giờ tối 

 
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 8 tháng 6 năm 2020) – Theo hướng dẫn của Peel Public Health, Thành 
Phố Brampton sẽ mở cửa trở lại tất cả hơn 500 công viên vào Thứ Năm, ngày 11 tháng 6. Điều này 
bao mở cửa mái che và chòi dã ngoại, ghế dài, công viên dành cho chó, sân gôn đĩa Công Viên White 
Spruce và công viên trượt ván (ngoại trừ tại Công Viên Chinguacousy). Công viên sẽ đóng cửa lúc 10 
giờ mỗi tối. Đồng thời, sân quần vợt và pickleball, Sân Gôn Peel Village và Nghĩa Trang Brampton vẫn 
mở cửa. 
 
Tất cả các sân chơi và công trình vui chơi, sân thể thao và tiện nghi, thiết bị thể dục ngoài trời, bể bơi 
ngoài trời, bể phun nước bể/bể bơi trẻ em, nhà vệ sinh và hệ thống nước uống vẫn đóng cửa và cấm 
với công chúng.  
 
Là một biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tất cả các sân chơi ngoài trời và thiết bị 
thể dục sẽ được bao quanh bằng hàng rào nhựa màu cam để ngăn công chúng sử dụng trong khi các 
tiện nghi này vẫn đóng.  
 
Cư dân được nhắc rằng theo lệnh khẩn cấp của Chính Quyền Ontario, không được phép tụ tập xã hội 
hơn năm người vào thời điểm này. Có hiệu lực vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020 lúc 12:01 
trưa, tỉnh bang sẽ tăng cường giới hạn các cuộc tụ họp xã hội từ năm đến 10 người. Phải luôn duy trì 
khoảng cách tối thiểu 2,0 mét (sáu foot) với bất kỳ ai mà cư dân không sống cùng. 
 
Các thùng rác bổ sung sẽ được trang bị thêm khi các tiện nghi mở cửa, và sẽ tăng cường thực hiện 
kiểm tra và thu rác theo yêu cầu. 
 
Mái Che và Chòi Dã Ngoại 
 
Các biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc vẫn sẽ có hiệu lực. Mái che/chòi dã ngoại sẽ giới hạn số 
lượng tối đa nghiêm ngặt được đánh dấu rõ ràng trên các bảng chỉ dẫn được đặt tại các công viên có 
chòi. 
 
Cư dân được khuyến khích mang theo ghế của mình để sử dụng chòi có mái che, vì nhân viên Thành 
Phố sẽ hạn chế việc tiếp cận bàn và ghế để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Cư dân phải mang 
ghế của họ về nhà sau khi sử dụng. Bất kỳ ghế nào bị bỏ lại trong công viên Thành Phố Brampton qua 
đêm sẽ bị vứt bỏ. 
 
Không được phép đặt chỗ chòi dã ngoại và không gian công viên tại thời điểm này cho đến khi có 
thông báo mới. 
 
 



 

 

Công Viên Dành cho Chó 
 
Bốn công viên dành cho chó của Brampton sẽ có giới hạn số lượng tối đa nghiêm ngặt được ghi rõ 
ràng trên các bảng chỉ dẫn được đặt tại công viên. 
 

• Công Viên Cộng Đồng Bramalea Ltd (1030 Williams Parkway) 

• Công viên Chris Gibson (135 McLaughlin Road North) 

• Công viên Duggan (73 Vodden Street East) 

• Công Viên White Spruce (10302 Heart Lake Road) 
 
Để biết thêm thông tin về công viên dành cho chó của Brampton, vui lòng nhấp vào đây. 
 
Chương Trình Đại Sứ Công Viên 
 
Giáo dục cư dân về tầm quan trọng của việc tuân theo các hướng dẫn giữ khoảng cách tiếp xúc là chìa 
khóa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 6, vào các tối trong tuần và 
cuối tuần, nhân viên Thành Phố sẽ có mặt tại các công viên đông người, tham gia và tư vấn cho cư 
dân về các biện pháp an toàn và sức khỏe tại chỗ.  
 
Dịch Vụ An Ninh Công Ty (Corporate Security Services) sẽ tiếp tục giám sát các công viên. Những cá 
nhân không tuân thủ quy định về giữ khoảng cách tiếp xúc có thể bị phạt tối thiểu 500 đô la cho mỗi lần 
vi phạm, theo Quy Định Biện Pháp Khẩn Cấp COVID-19 của Brampton. Cư dân được yêu cầu gọi 311 
để báo cáo trường hợp không tuân thủ. 
 
Biện Pháp Sức Khỏe & An Toàn COVID-19 
 
Với tinh thần an toàn và sức khỏe cộng đồng đặt lên hàng đầu, các biện pháp giữ khoảng cách tiếp 
xúc nghiêm ngặt sẽ được áp dụng tại các công viên Brampton. Phải luôn duy trì khoảng cách tối thiểu 
2,0 mét (hoặc sáu foot) với bất kỳ ai mà cư dân không sống cùng. Thành phố cũng kêu gọi cư dân 
mang theo chất khử trùng cá nhân của riêng họ, chẳng hạn như nước rửa tay khô hoặc khăn lau, rửa 
tay thường xuyên và ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay.  
 
Thành phố Brampton đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Peel Public Health và Văn Phòng Quản 
Lý Khẩn Cấp (Emergency Management Office) Brampton để tiếp tục theo dõi rủi ro. Truy cập 
www.brampton.ca/covid19 để cập nhật thường xuyên và gọi số 311 để liên hệ Thành Phố Brampton và 
Vùng Peel bất kỳ lúc nào. 
 
Trích dẫn 

“Khi thời tiết ấm lên, chúng tôi hiểu rằng cư dân sẽ muốn ra khỏi nhà và tận hưởng không khí trong 
lành. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Peel Public Health để đảm bảo chúng tôi chỉ mở các tiện 
nghi khi điều này an toàn. Sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng 
tôi và tôi tin rằng cư dân sẽ tôn trọng các hướng dẫn và thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc khi họ ra 
ngoài tận hưởng các công viên.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

““Thông qua Tổ Công Tác Mở Cửa Trở Lại và Phục Hồi, chúng tôi tiếp tục có các cuộc thảo luận đầy ý 
nghĩa với cộng đồng để đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện giúp mở cửa trở lại các cơ sở và tiện 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Animal-Services/Pages/Off-Leash-Parks.aspx
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

nghi. Mục tiêu của chúng tôi là cân bằng cẩn thận nhu cầu của cư dân và tất cả các bên liên quan của 
Thành Phố, đồng thời ưu tiên cho sức khỏe và an toàn.” 

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

“Mở cửa trở lại các dịch vụ và cơ sở của Thành Phố một cách an toàn 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 
 
“Khi mùa hè đến, việc dần mở cửa trở lại các không gian ngoài trời như công viên dành cho chó sẽ 
mang đến cho cư dân cơ hội ra ngoài. Điều này sẽ giúp thúc đẩy hoạt động thể chất và sức khỏe tinh 
thần, nhưng điều quan trọng cần nhớ là tiện nghi mở không có nghĩa là chúng ta có thể ngừng cẩn 
thận. Cư dân phải tiếp tục tuân theo các khuyến nghị để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Giữ 
khoảng cách hai mét với những người khác, tránh đám đông bằng cách tuân thủ số lượng tối đa về 
người và chó tại các cơ sở này, rửa tay thường xuyên và sau mỗi lần đến, được xét nghiệm và ở nhà 
nếu bị bệnh là tất cả các chìa khóa để chúng ta tiến về phía trước." 
 

- Bác Sĩ Lawrence Loh, Cán Bộ Sức Khỏe Y tế Tạm Thời, Peel Public Health 
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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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Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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