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Chợ Nông Sản Brampton sẽ mở cửa tại trung tâm thành phố Brampton bắt 

đầu từ ngày 27 tháng 6 cùng với các biện pháp an toàn 

 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 19 tháng 6 năm 2020) - Chợ Nông Sản Brampton được dự kiến sẽ trở 
lại vào mùa sau cùng với các biện pháp an toàn để ứng phó với COVID-19.  
 
Chợ sẽ hoạt động vào các thứ bảy từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 24 tháng 10 năm 2020, từ 8 GIỜ 
SÁNG đến 1 GIỜ CHIỀU, tại trung tâm thành phố Brampton. Thời gian bắt đầu mới của chợ sẽ cho 
phép thiết lập mua sắm an toàn trên đường phố. 
 
Nhiều nông dân và nhà cung cấp yêu thích của bạn sẽ quay trở lại bán nông sản địa phương tươi và 
thực phẩm đóng gói chế biến sẵn. Hàng thủ công mỹ nghệ và thực phẩm được chế biến tại chỗ sẽ 
không còn được cung cấp. Sức khỏe và sự an toàn cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của Thành Phố 
trong đại dịch COVID-19 và các biện pháp an toàn sẽ được áp dụng phù hợp. 
 
Dưới sự hướng dẫn của Peel Public Health, Thành Phố Brampton sẽ thực hiện các biện pháp an toàn 
sau: 
 

• Tất cả các nhà cung cấp và khách hàng đều phải đeo khẩu trang không y tế hoặc đồ che mặt 
khi ở chợ 

• Trạm sát trùng tay sẽ được bố trí trong khắp chợ 

• Một lượng khách xác định sẽ được phép vào khu vực chợ trong bất cứ lúc nào 

• Sẽ chỉ có một lối vào và một lối ra cho mỗi khu vực chợ 
 
Thành Phố khuyến nghị chỉ nên có một người cho mỗi hộ gia đình tham dự chợ trong mùa này. 
 
Thành Phố kêu gọi khách hàng duy trì giữ khoảng cách tiếp xúc khi ở chợ. Điều này có nghĩa là luôn 
giữ khoảng cách hai mét (sáu foot) với người khác, trừ khi họ là một phần trong nhóm xã hội mười 
người của bạn, theo lệnh khẩn cấp của tỉnh bang. Việc tụ tập hơn mười người bị nghiêm cấm theo 
lệnh khẩn cấp của Tỉnh Bang. 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 tránh 
chạm vào mặt. 
 
Để giúp mua sắm hiệu quả nhất có thể, bản đồ nhà cung cấp sẽ được cung cấp trực tuyến tại 
www.brampton.ca/markets và tại chỗ vào những ngày họp chợ. 
 
Chợ Nông Sản Brampton được Đại Học Algoma hào phòng tài trợ trong năm nay. 
 
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. Vui lòng truy cập 
www.brampton.ca/covid19 để được cập nhật thường xuyên. 
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Trích dẫn 

“Chúng tôi rất vui khi thông báo rằng Chợ Nông Sản Brampton, một địa điểm lâu đời ở vùng lõi trung 
tâm thành phố, sẽ mở cửa vào mùa ngày 27 tháng 6! Tôi khuyến khích bạn thưởng thức và mua sắm 
ở chợ nhưng vẫn đeo khẩu trang, thực hiện giữ khoảng cách tiếp xúc và giữ vệ sinh tốt. Tôi mong 
được chào đón bạn quay lại chợ trong năm nay". 

-      Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chợ Nông Sản Brampton là một truyền thống trong cộng đồng của chúng ta, và tôi mong muốn được 
thấy chợ hoạt động vào năm nay. Nhiều nhà cung cấp tuyệt vời sẽ có mặt tại địa điểm và tôi khuyến 
khích mọi người ủng hộ những doanh nghiệp này. Hãy chắc chắn tuân thủ các biện pháp an toàn phù 
hợp để đảm bảo mọi người có trải nghiệm tốt nhất có thể.” 

- Gurpreet Dhillon, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 9 & 10, Thành Phố Brampton; Phó Chủ Tịch, 
Phát Triển Kinh Tế và Văn Hóa 

“Khi Chợ Nông Sản Brampton mở cửa vào mùa, sức khỏe và an toàn của cộng đồng là ưu tiên hàng 
đầu của chúng tôi. Tận hưởng bầu không khí của chợ, mua sắm theo mong muốn tối đa và tuân thủ 
các biện pháp an toàn. Chúng ta có thể cùng nhau giữ gìn sức khỏe, an toàn và hạnh phúc trong suốt 
mùa họp chợ.     

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton; Phó Chủ Tịch, Phát 
Triển Kinh Tế và Văn Hóa 

"Thành Phố rất coi trọng sức khỏe và an toàn cộng đồng, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Chúng 
tôi đang mở cửa Chợ Nông Sản Brampton dưới sự hướng dẫn của Peel Public Health và chúng tôi 
kêu gọi mọi người tuân thủ các biện pháp an toàn phù hợp". 

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

"Chợ Nông Sản Brampton là sự kiện chính ở trung tâm thành phố Brampton, và tôi rất vui khi nghe 
thấy tin tức tuyệt vời này. Một loạt các doanh nghiệp ở trung tâm thành phố Brampton là các nhà cung 
cấp trong năm nay và tôi khuyến khích cư dân và du khách mua sắm ở địa phương, giữ an toàn và hỗ 
trợ thành phố lớn và trung tâm thành phố của chúng ta.”    

- Suzy Godefroy, Giám Đốc Điều Hành, Khu Vực Cải Thiện Doanh Nghiệp (BIA) Trung Tâm Thành 
Phố Brampton 

"Chợ Nông Sản Brampton là một truyền thống mà doanh nghiệp của tôi luôn vui mừng được tham gia. 
Bây giờ, điều quan trọng hơn bao giờ hết là du khách mua sắm ở địa phương. Năm nay, tôi sẽ có mặt 
ở chợ để bán bánh ngọt, bánh mì và bánh kẹp schnitzel. Hãy thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc và 
vệ sinh tốt để tất cả chúng ta đều có thể an toàn và tận hưởng bầu không khí của chợ.” 

-       Vera Krasavac, Chủ Sỡ Hữu, Queen Gypsy 
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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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