
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

 
Giao Thông Brampton phát 100.000 khẩu trang cho hành khách để đối phó 

với dịch COVID-19 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 11 tháng 6 năm 2020) – Vào ngày 10 tháng 6, Thị Trưởng Patrick 
Brown đã thay mặt Hội Đồng thông báo rằng Giao Thông Brampton sẽ phát miễn phí 100.000 khẩu 
trang không y tế cho các hành khách bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 cho đến khi hết nguồn cung, việc này 
sẽ là bước đầu của kế hoạch mở cửa trở lại và phục hồi của Thành Phố Brampton.  
 
Khẩu trang không y tế sẽ được phát tại các Trạm Xe Buýt Bramalea, Brampton Gateway và Downtown 
của Giao Thông Brampton.  
 
Thông tin chi tiết bổ sung sẽ được thông báo trong vài tuần tới. 
 
Theo khuyến nghị của Peel Public Health và Chính Quyền Ontario về việc đeo khẩu trang khi sử dụng 
giao thông công cộng, hành khách Giao Thông Brampton được khuyến cáo mạnh mẽ phải đeo khẩu 
trang không y tế trên xe buýt và tại các nhà đón khách vào thời điểm này. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 7, 
hành khách và người điều khiển Giao Thông Brampton bắt buộc phải đeo khẩu trang không y tế khi 
việc thanh toán tiền vé và lên xe cửa trước được khôi phục. 
 
Mặc dù việc đeo khẩu trang là bắt buộc, song trẻ em dưới hai tuổi, hoặc những người khuyết tật hoặc 
có các tình trạng y tế khác cản trở họ đeo khẩu trang sẽ không bắt buộc phải đeo.  
 
Để biết thêm thông tin liên quan đến khẩu trang không y tế, bao gồm cách đeo, chỉnh, tháo và vệ sinh 
khẩu trang không y tế đúng cách, xin truy cập trang web của Peel Public Health và trang web của 
Chính Quyền Ontario. 
 
Các Biện Pháp An Toàn Chống COVID-19 
 
Lịch trình vệ sinh và khử trùng tăng cường vẫn duy trì hiệu lực. Mục tiêu của Giao Thông Brampton là 
khử trùng tất cả các bề mặt cứng, khoang vận hành và ghế ngồi sau mỗi 48 giờ. Đa số các xe buýt 
hiện đang được khử trùng sau mỗi 24 giờ. Các cơ sở và nhà đón khách có bề mặt cứng sẽ được lau 
và khử trùng hàng ngày. 
 
Thành Phố kêu gọi hành khách tiếp tục thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc tại các nhà đón khách và 
tại các bến xe buýt ngay cả khi đeo khẩu trang. Các hành khách cũng được nhắc nhở 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 Peel Public Health và Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp 
(Emergency Management Office) Brampton để tiếp tục theo dõi rủi ro trong dịch COVID-19. Truy cập 
www.brampton.ca/covid19 để cập nhật thường xuyên và truy cập bramptontransit.com hoặc theo dõi 
@bramptontransit trên Twitter để cập nhật dịch vụ. Mọi thắc mắc có thể gửi trực tiếp về Trung Tâm 
Liên Lạc của Giao Thông Brampton theo số 905.874.2999. 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/&data=02%7c01%7cMegan.Ball%40brampton.ca%7c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637257635042655560&sdata=RN6QEAQ83%2BgFjaV2DPLmV19JLrc8LqfGDbkbWLqTTTA%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks&data=02%7c01%7cMegan.Ball%40brampton.ca%7c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%7cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7c0%7c0%7c637257635042665547&sdata=CTz848jCwb5gX7yvcW3XFPheXyoRYXa1yJ288j463EE%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/covid19


 

 

 
 
 
Trích dẫn 
 
“Tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi sẽ phát 100.000 khẩu trang không y tế cho hành khách tại các 
nhà đón khách của Giao Thông Brampton. Nếu bạn là hành khách của Giao Thông Brampton, tôi kêu 
gọi bạn mua và đeo khẩu trang không y tế trên xe buýt và tại các nhà đón khách, và làm theo hướng 
dẫn của Peel Public Health và Chính Quyền Ontario về cách đeo, chỉnh, tháo và vệ sinh khẩu trang 
không y tế đúng cách để giữ sức khỏe và an toàn cho mọi người.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Sức khỏe và sự an toàn là ưu tiên hàng đầu của Hội Đồng Thành Phố chúng tôi, đặc biệt là khi liên 
quan đến việc giúp cư dân di lại an toàn trong đại dịch COVID-19. Chúng tôi đang giúp hành khách dễ 
dàng nhận khẩu trang không y tế hơn khi sử dụng Giao Thông Brampton – điều này sẽ dễ dàng như 
việc bạn đi lại hàng ngày, cho đến khi hết nguồn cung.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành 
Phố Brampton 

“Khi Thành Phố Brampton mở cửa trở lại và phục hồi sau COVID-19, chúng tôi tận tâm trong việc cung 
cấp dịch vụ giao thông an toàn và lành mạnh cho cộng đồng của chúng ta. Với hướng dẫn của Peel 
Public Health và Chính Quyền Ontario, chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp an toàn cần thiết 
để trao những chiếc khẩu trang này tới tay hành khách một cách khỏe mạnh 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. 

 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
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Thành Phố Brampton 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

