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Trở Lại Tốt Hơn. Tiêm Chủng Brampton. 

Thành Phố khởi động chiến dịch Tiêm Chủng Brampton để khuyến khích người dân đi tiêm chủng 

  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 2 tháng 6 năm 2021) - Khi việc triển khai tiêm vắc-xin vẫn đang tiếp tục và 
tiếp theo thông báo của Tỉnh Bang về việc đẩy nhanh tiêm mũi vắc-xin thứ hai vào mùa hè này - nguồn 
cung cấp cho phép, Thành Phố đang phát động chiến dịch “Trở Lại Tốt Hơn. Tiêm Chủng Brampton.” để 
xây dựng động lực đang trên đà phát triển ở Brampton và Peel. 

“Trở Lại Tốt Hơn. Tiêm Chủng Brampton.” tập trung vào những lý do cá nhân đằng sau việc tại sao những 
cư dân Brampton có ảnh hưởng tại địa phương lại đưa ra quyết định đi tiêm chủng, và minh họa, thông 
qua việc tất cả các cư dân được tiêm vắc-xin khi vắc-xin có sẵn cho mọi người, cách thức cộng đồng sẽ 
bảo vệ những người xung quanh họ và quay trở lại các phương diện của cuộc sống mà họ đã bỏ lỡ vì đại 
dịch COVID-19.  

Vắc-xin đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cộng đồng của chúng ta, đang được xây dựng để Trở 
Lại Tốt Đẹp Hơn. Mọi người đều đã bị ảnh hưởng một cách khác nhau bởi cuộc sống trong đại dịch 
COVID-19, và tất cả các cư dân đều có những lý do cá nhân riêng của họ để được tiêm chủng. 

Tiêm Chủng 

Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2021, 357.008 cư dân Brampton - tương đương 52,3% - đã được tiêm liều 
vắc-xin COVID-19 đầu tiên. Các cá nhân từ 12 tuổi trở lên đang sống, làm việc hoặc đi học ở Peel, hiện 
đã đủ điều kiện để đặt lịch hẹn tiêm liều vắc-xin đầu tiên ở Vùng Peel. 

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2021, chính phủ Ontario thông báo rằng họ đang đẩy nhanh việc triển khai mũi 

tiêm thứ hai nhằm tiêm đủ hai liều vào mùa hè. Nếu có đủ nguồn cung cấp vắc-xin, dự đoán rằng phần 

lớn cư dân Ontario chọn tiêm vắc-xin sẽ có thể được tiêm chủng đầy đủ vào cuối mùa hè. 

Hiện tại, cư dân Peel từ 80 tuổi trở lên có đủ điều kiện đặt lịch để tiêm liều thứ hai với thời gian giãn cách 
giữa hai mũi tiêm ngắn hơn. Quý vị có thể tìm thêm thông tin tại đây. 

Những nhắc nhở về an toàn và sức khỏe 
Ngay cả khi người dân đã được tiêm chủng, thì họ cũng vẫn được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc 
tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn và sức khỏe nhằm giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta và ngăn 
chặn sự lây lan của COVID-19. Người dân Brampton phải tiếp tục đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp 
xúc, giữ vệ sinh tốt và ở nhà nếu cảm thấy không khỏe. 

Hãy bảo vệ bản thân và những người thân yêu của bạn, và nếu bạn chưa thực hiện, hãy đặt lịch tiêm liều 
vắc-xin COVID-19 đầu tiên của bạn. Luôn cập nhật về tính đủ điều kiện tiêm liều thứ hai trên cổng đặt lịch 
tiêm vắc-xin của Tỉnh Bang, và đặt lịch tiêm vắc xin ngay khi bạn có thể. Cùng nhau hành động, chúng ta 
sẽ ngăn chặn được sự lây lan của COVID-19. 

Liên kết 
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• Trang web - Trở Lại Tốt Hơn. Tiêm Chủng Brampton. 

• Video - Trở Lại Tốt Hơn. Tiêm Chủng Brampton. 

• Cổng đặt lịch tiêm vắc-xin Vùng Peel 

• Cổng đặt lịch tiêm vắc-xin của Chính Quyền Ontario 

• Ứng phó của Thành Phố Brampton đối với COVID-19 

• Các ca nhiễm COVID-19 tại Peel 

Trích dẫn 

“Với việc thời tiết gần đây bắt đầu trở nên ấm áp, tôi biết tất cả cư dân Brampton đang nhìn thấy ánh sáng 
của những ngày tốt đẹp hơn ở phía trước. Vắc-xin đóng một vai trò tuyệt đối quan trọng đối với tất cả 
chúng ta để có thể gặp lại những người chúng ta luôn mong nhớ và tham gia vào các hoạt động nhóm và 
hoạt động ngoài trời mà chúng ta yêu thích. Cảm ơn những người đã tiêm liều vắc-xin đầu tiên, và với 
những người đủ điều kiện và chưa được tiêm, vui lòng đặt lịch hẹn tiêm chủng ngay. Với một mùa hè tiêm 
đủ hai liều và bằng cách tuân thủ theo tất cả các biện pháp an toàn và sức khỏe, chúng ta chắc chắn đang 
đi đúng hướng để ‘Trở Lại Tốt Hơn’.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
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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