
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP     
 

Thành Phố Brampton giới thiệu Chính Sách Chủng Ngừa cho nhân viên 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 1 tháng 9 năm 2021) – Sau Cuộc Họp Hội Đồng Đặc Biệt ngày hôm 
nay, Thành Phố Brampton sẽ thúc đẩy những nỗ lực không ngừng để thực hiện Chính Sách Chủng 
Ngừa cho tất cả nhân viên Thành Phố Brampton. 

Kể từ khi COVID-19 bùng phát, Nhân Viên Thành Phố đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác lao động và 
các đô thị thuộc Vùng Peel, dưới sự hướng dẫn của Sở Y Tế Công Cộng Vùng Peel (Peel Public 
Health), về việc thực hiện một loạt các biện pháp ưu tiên sự an toàn của nhân viên và công chúng 
trong việc cung cấp các dịch vụ của Thành Phố. Chính sách này sẽ tuân theo cùng một cách tiếp cận, 
giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên Thành Phố và gia đình của họ, đồng thời đảm bảo 
Thành Phố có thể tiếp tục phục vụ cộng đồng một cách an toàn trong khi vẫn bảo vệ chống lại COVID-
19. 

Chính sách của Thành Phố cũng sẽ xem xét thông tin mà Chính Quyền Ontario công bố ngày hôm 
nay, đó là sẽ yêu cầu bằng chứng chủng ngừa ở một số khu vực được chọn.  

Là một trong những chủ sử dụng lao động lớn nhất ở Vùng Peel, Thành Phố Brampton sử dụng hơn 
6.000 nhân viên. Thành Phố cam kết về một nơi làm việc Khỏe Mạnh và An Toàn, ưu tiên sự khỏe 
mạnh của nhân viên và cộng đồng mà thành phố phục vụ. Chính sách này sẽ áp dụng cho tất cả nhân 
viên, trên tất cả các sở ban ngành của Thành Phố. 

Những cá nhân được miễn trừ sẽ được xem xét theo Bộ Luật Nhân Quyền Ontario. 

Chính sách đầy đủ, bao gồm ngày có hiệu lực, sẽ được hoàn thiện trong tuần tới.           
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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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