
 

 

 
Hồ Professor’s Lake, bể bơi ngoài trời Công Viên Eldorado và bể lội nước 

cho trẻ em mở cửa trở lại vào ngày 14 tháng 7 
 

  
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 10 tháng 7 năm 2020) – Là một phần trong kế hoạch mở cửa trở lại và 
phục hồi của Thành Phố Brampton, hồ Professor’s Lake, bể bơi ngoài trời Công Viên Eldorado và bể lội 
nước cho trẻ em sẽ mở cửa trở lại vào ngày 14 tháng 7. 
 
Thành Phố coi trọng sức khỏe và an toàn của cộng đồng, và các biện pháp an toàn sẽ được áp dụng tại 
chỗ. 
 
Hồ Professor’s Lake 
 
Hồ Professor’s Lake sẽ mở cửa trở lại vào ngày 14 tháng 7, nếu thời tiết đẹp và kết quả kiểm tra chất 
lượng nước tốt, do Vùng Peel thực hiện. Du khách đến tham quan bãi biển phải đặt chỗ trước ba tiếng 
bằng cách gọi đến số 905.874.2350, bắt đầu từ ngày 13 tháng 7. Các nhà đậu thuyền vẫn sẽ đóng cửa 
cho đến khi có thông báo mới.  
 
Các biện pháp an toàn sau đây sẽ được áp dụng tại chỗ. 
 

• Các biển chỉ dẫn sẽ được đặt để chỉ định các khu vực bãi biển phải giữ khoảng cách tiếp xúc đối 
với sử dụng cá nhân/nhóm. Tất cả các khu vực bãi biển cách nhau hai mét (sáu foot).   

• Nhân viên sẽ có mặt để hướng dẫn du khách đến các khu vực bãi biển họ đã đặt chỗ và theo 
dõi việc giữ khoảng cách tiếp xúc.   

• Các bảng hiệu COVID-19 sẽ được dán để thông báo cho cư dân về các hạn chế và hướng dẫn 
và đảm bảo lưu lượng giao thông phù hợp.  

• Các hộp rửa tay khô sẽ được lắp đặt trên toàn bộ cơ sở và xung quanh khu vực bãi biển. Việc 
vệ sinh tất cả các điểm tiếp xúc thường xuyên trong sảnh, sảnh bãi biển, phòng vệ sinh và sân 
hiện sẽ được thực hiện đều đặn.  

• Sẽ không cung cấp phòng thay đồ tại bãi biển và cư dân được khuyên nên thay quần áo sẵn từ 
nhà khi đến bãi biển. 

 
Bể Bơi Ngoài Trời Công Viên Eldorado 
 
Bể bơi ngoài trời Công Viên Eldorado sẽ mở cửa trở lại vào ngày 14 tháng 7, nếu thời tiết đẹp và nhiệt 
độ bể bơi đủ ấm. 
 
Các biện pháp an toàn sau đây sẽ được áp dụng tại chỗ. 
 

• Các bảng hiệu COVID-19 và các hộp rửa tay khô sẽ được lắp đặt trên toàn bộ cơ sở và các 
điểm tiếp xúc sẽ được vệ sinh thường xuyên trên toàn bộ cơ sở. 

• Các thiết bị nổi và đồ chơi bể bơi sẽ tạm thời được loại bỏ và những người tham gia được 
khuyến khích mang theo các thiết bị cần thiết của riêng họ, chẳng hạn như ván nổi tập bơi, chân 
vịt và kính bơi. Khách sẽ có quyền sử dụng áo phao theo yêu cầu.  



 

 

• Sẽ không cung cấp phòng thay đồ tại bể bơi và khách được khuyên thay quần áo sẵn từ nhà khi 
đến hồ bơi.  

• Tất cả các bồn rửa và buồng vệ sinh khác trong phòng vệ sinh được cung cấp cho công chúng 
sẽ được đóng để khuyến khích việc giữ khoảng cách tiếp xúc. 

Bể Lội Nước cho Trẻ Em 
 
Bể lội nước cho trẻ em sẽ mở cửa với công chúng, bắt đầu từ ngày 14 tháng 7, nếu thời tiết đẹp. Thành 
Phố vận hành ba bể lội nước cho trẻ em tại Công Viên Gage, Công Viên Chinguacousy và Trung Tâm 
Giải Trí Balmoral. Các biển hiệu COVID-19 sẽ được dán để thông báo cho cư dân về các hạn chế và 
hướng dẫn. Nhân viên sẽ có mặt tại địa điểm để nhắc nhở cư dân về các hướng dẫn dưới nước và các 
biện pháp giữ khoảng cách tiếp xúc. 
 
Lời Nhắc – Kéo Dài Giờ Hoạt Động Sân Phun Nước 
 
Giờ hoạt động của sân phun nước sẽ được kéo dài. Các sân phun nước bây giờ sẽ mở cửa từ 9 giờ 
sáng đến 9 giờ tối, nếu thời tiết đẹp, thay vì từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Vui lòng truy cập địa 
chỉ www.brampton.ca/recreation để biết danh sách các địa điểm sân phun nước. 
 
Các Biện Pháp An Toàn Chống COVID-19 
 
Peel Public Health đề nghị và nhắc nhở mọi người tuân theo Bốn bước Cốt Lõi để vượt qua COVID-19: 
 
1. Giữ khoảng cách: Duy trì khoảng cách 2 mét với những người không thuộc nhóm xã hội an toàn của 
bạn. 
 
2. Rửa tay bằng xà phòng: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng nước rửa tay 
khô.  
 
3: Đeo khẩu trang: Đeo khẩu trang không y tế tại nơi khó duy trì khoảng cách tiếp xúc và nơi bắt buộc 
phải đeo khẩu trang. Bảo vệ nguồn cung cấp khẩu trang y tế cho nhân viên chăm sóc sức khỏe. 
 
4: Thực hiện xét nghiệm: Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể bị nhiễm COVID-19 hoặc đã tiếp xúc với vi-rút, 
bạn nên đi xét nghiệm. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm, hãy ở nhà, tự cách ly và ngăn ngừa khả năng 
lây lan vi-rút. 
 
Vui lòng không đến Professor’s Lake, bể bơi ngoài trời Eldorado hay bể lội nước cho trẻ em nếu bạn 
cảm thấy không khỏe. 
 

Theo quy định tạm thời mới, có hiệu lực từ 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. 
 
 

 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.peelregion.ca/coronavirus/core-four/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/789
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