
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP   

Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê chuẩn Quy Định Bắt Buộc Đeo Đồ 
Che Mặt 

Một triệu khẩu trang không y tế sẽ được phân phát cho cư dân Brampton  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 9 tháng 7 năm 2020) – Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7, cư dân 
bắt buộc phải đeo khẩu trang không y tế hoặc đồ che mặt tại tất cả các không gian công cộng trong 
nhà tại Brampton để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. 

Tuân thủ theo lời khuyên của Peel Public Health, hôm qua Hội Đồng Thành Phố Brampton đã thông 
qua Quy Định Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt COVID-19 Brampton, sẽ có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 10 
năm 2020. Để hỗ trợ cộng đồng trong bước này, Thành Phố đang phát một triệu khẩu trang không y tế 
cho cư dân, bắt đầu bằng việc gửi qua đường bưu điện ba chiếc khẩu trang cho mọi hộ gia đình ở 
Brampton. 

Quy định tạm thời này sẽ buộc các cơ sở và doanh nghiệp công cộng đảm bảo rằng mọi người đều 
đeo khẩu trang hoặc đồ che mặt trong không gian công cộng trong nhà dưới sự kiểm soát của họ. 

Các không gian bắt buộc đeo khẩu trang không y tế hoặc đồ che mặt bao gồm: 

• cửa hàng bán lẻ, nơi bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng 

• các doanh nghiệp chủ yếu bán thực phẩm, bao gồm nhà hàng, siêu thị, cửa hàng tạp hóa, tiệm 
bánh và cửa hàng tiện lợi 

• nhà thờ, nhà thờ Hồi giáo và các địa điểm tôn giáo khác, ngoại trừ trong một nghi thức hoặc 
nghi lễ tôn giáo được tiến hành không thích hợp với việc che mặt 

• Các cơ sở cộng đồng trong nhà và giải trí 
• trung tâm thương mại hoặc địa điểm có cấu trúc tương tự bao gồm nhiều cửa hàng kinh doanh 

• các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân 

• khu vực chung của khách sạn và nhà nghỉ và chỗ ở ngắn hạn khác 

• thư viện, bảo tàng, phòng trưng bày và các cơ sở tương tự khác 

• phòng tiệc, trung tâm hội nghị, sân thi đấu thể thao, sân vận động và các không gian sự kiện 
khác 

• địa điểm tổ chức hòa nhạc, nhà hát, rạp chiếu phim, sòng bạc và các cơ sở giải trí khác 

• cơ sở được sử dụng như nhà tham quan tự do, trung tâm trưng bày hoặc cơ sở khác cho mục 
đích bất động sản 

• Các Phương Tiện của Công Ty Vận Tải Tư Nhân hoạt động trong Thành Phố Brampton 

• các tòa nhà được điều hành bởi Chính Quyền Đô Thị 
• các doanh nghiệp, tổ chức và địa điểm khác đang hoặc có thể được phép hoạt động theo Lệnh 

Khẩn Cấp. 

Các cá nhân và doanh nghiệp không tuân thủ quy định này có thể bị phạt tối thiểu $500 và tối đa lên 
đến $100.000 cho mỗi lần vi phạm. 



 

 

Quy định này miễn trừ cho một số cá nhân, bao gồm những người không thể đeo khẩu trang hoặc đồ 
che mặt vì lý do y tế; trẻ em dưới hai tuổi; các cá nhân tham gia vào một hoạt động thể thao tuân thủ 
theo Lệnh Khẩn Cấp và các cá nhân tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống tại một cơ sở trong nhà được 
cấp phép (khi Tỉnh Bang cho phép mở cửa trở lại cơ sở ăn uống trong nhà). Để biết danh sách đầy đủ, 
vui lòng truy cập brampton.ca/masks. 

Kể từ ngày 2 tháng 7, khẩu trang không y tế là bắt buộc trên tất cả các xe buýt của Giao Thông 
Brampton và tại các nhà đón khách. 

Đeo khẩu trang không y tế hoặc đồ che mặt là một trong bốn hành động phòng ngừa cốt lõi được Peel 
Public Health đề ra. Ba hành động khác là giữ khoảng cách, rửa tay hoặc sử dụng nước rửa tay khô và 
làm xét nghiệm nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể mắc COVID-19 hoặc đã tiếp xúc với vi-rút. Vui lòng truy 
cập peelregion.ca/coronavirus/core-four/. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng đúng cách khẩu trang 
không y tế, đồ che mặt và Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân khác (PPE), vui lòng truy 
cập peelregion.ca/coronavirus/prevention/. 

Thông tin và nguồn lực bổ sung cho các doanh nghiệp và nhà điều hành cơ sở có sẵn 
tại brampton.ca/masks. 

Để biết thông tin cập nhật mới nhất về ứng phó của Thành Phố Brampton với COVID-19, vui lòng truy 
cậpwww.brampton.ca/COVID19. 

Trích dẫn 

“Theo như lời các cán bộ y tế cộng đồng, việc bắt buộc đeo khẩu trang là một phần không thể thiếu để 
ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Để tiếp tục vượt qua được vi-rút này, chúng tôi sẵn sàng thực 
hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết và đó là lý do tại sao Thành Phố sẽ phân phát một triệu khẩu 
trang không y tế cho cư dân Brampton. Tôi được khuyến khích bởi cách tiếp cận tập thể đối với việc 
đeo khẩu trang trên toàn GTA và tôi biết rằng cư dân của chúng tôi ở Brampton sẽ tiếp tục tham gia 
vào việc ưu tiên và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi đã thấy được kết quả nỗ lực của cộng đồng khi Thành Phố tiến tới Giai Đoạn 2 của việc mở 
cửa trở lại tỉnh bang . Công việc khó khăn này phải được tiếp tục. Chúng ta có thể tiến lên trên con 
đường phục hồi bằng cácch  tuân theo lời khuyên của các chuyên gia y tế địa phương về các hành 
động như bắt buộc đeo khẩu trang không y tế trong không gian trong nhà.” 

- 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 

“Khi Thành Phố tiếp tục dần mở cửa trở lại và tiếp tục các dịch vụ một cách an toàn, chúng tôi sẽ nắm 
bắt mọi cơ hội giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Việc bắt buộc đeo khẩu trang không y tế là vì 
lợi ích cao nhất của cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta. và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ 
nhân viên, cư dân và doanh nghiệp khi việc này được triển khai trên toàn thành phố.” 

- 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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