
 

 

Các giới hạn tụ tập xã hội tại Brampton giảm số lượng người tham gia để 
hạn chế sự lây lan của COVID-19 

Thành phố gia hạn thời gian thực hiện quy định COVID-19 đến tháng 1 năm 2021 để bảo vệ sức khỏe 
và sự an toàn của cư dân 

 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 18 tháng 9 năm 2020) – Hôm qua, Chính Quyền Ontario đã thông báo 
rằng kể từ ngày hôm nay các cuộc tụ tập xã hội không có sự giám sát và các sự kiện công cộng được 
tổ chức tại Brampton và trên khắp Vùng Peel đã được giảm thành 10 người trong nhà và 25 người 
ngoài trời để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Điều này áp dụng cho các buổi lễ, bữa tiệc, bữa tối, 
cuộc tụ tập, tiệc nướng BBQ hoặc tiệc cưới được tổ chức tại nhà riêng, sân sau, công viên và các khu 
vực giải trí khác. 

Các giới hạn mới này sẽ không áp dụng cho các sự kiện hoặc cuộc tụ tập được tổ chức tại các cơ sở 
và doanh nghiệp có nhân viên, chẳng hạn như quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm hội nghị 
hoặc phòng tiệc lớn, phòng tập thể hình và các sự kiện biểu diễn nghệ thuật hoặc thể thao giải trí. Các 
quy tắc hiện hành, bao gồm các biện pháp y tế cộng đồng và an toàn tại nơi làm việc đối với các doanh 
nghiệp và cơ sở này tiếp tục có hiệu lực. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thông cáo báo chícủa 
Chính Quyền Ontario. 

Để giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cư dân và hỗ trợ các nỗ lực của Chính Quyền Ontario và 
Vùng Peel trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Hội Đồng Thành Phố Brampton cũng đã gia 
hạn thời hạn của Quy Định Biện Pháp Khẩn Cấp COVID-19 của Brampton và Quy Định Bắt Buộc Đeo 
Đồ Che Mặt COVID-19 của Brampton đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. 

Quy Định Biện Pháp Khẩn Cấp COVID-19 của Brampton 

 Theo Quy Định Biện Pháp Khẩn Cấp COVID-19 của Brampton, những cá nhân không tuân thủ quy 
định về giữ khoảng cách tiếp xúc có thể bị phạt tối thiểu $500 và tối đa lên đến $100.000 cho mỗi lần vi 
phạm. 

Các quy định đô thị trong quy định này nêu rằng: 

• Mỗi người phải giữ khoảng cách với người khác ít nhất là 2,0 mét khi ở nơi công cộng, ngoại trừ 
những người cùng cư trú trong cùng một cơ sở 

• Không doanh nghiệp nào được phép cho bất kỳ ai ngồi hoặc đứng bên trong hoặc bên ngoài 
doanh nghiệp với khoảng cách dưới 2,0 mét so với người khác, ngoại trừ những người cùng cư 
trú trong cùng một cơ sở hoặc nhân viên của doanh nghiệp. 

 

Quy Định Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt 

Theo Quy Định Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt, cư dân bắt buộc phải đeo khẩu trang không dùng trong y tế 
hoặc đồ che mặt tại tất cả các không gian công cộng trong nhà tại Brampton để giúp ngăn chặn sự lây 
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lan của COVID-19. Quy định tạm thời này sẽ buộc các cơ sở công cộng và doanh nghiệp  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. 

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 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 

Cư dân và doanh nghiệp có thể gọi 311 để báo cáo trường hợp không tuân thủ. 

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

Trích dẫn                                                                                                          

“Thành Phố Brampton sẽ tiếp tục thực hiện mọi bước đi cần thiết để bảo vệ cộng đồng của chúng ta. 
Tôi kêu gọi cư dân hãy thực hành giữ khoảng cách tiếp xúc, tuân thủ các giới hạn tụ tập xã hội mới và 
tuân theo Quy Định Biện Pháp Khẩn Cấp và Quy Định Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt COVID-19 của 
Brampton. Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau để giữ cho Brampton an toàn và hạn chế sự lây lan 
của COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Với tư cách là một cộng đồng, chúng ta buộc phải tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để giảm 
thiểu sự lây lan của COVID-19 ở Brampton. Tôi yêu cầu cư dân hãy tuân thủ Quy Định Biện Pháp Khẩn 
Cấp và Quy Định Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt COVID-19 của Brampton được gia hạn thời gian thực hiện, 
và tôn trọng các giới hạn tụ tập xã hội đã giảm số lượng người, để chúng ta có thể cùng nhau tiến bước 
trên con đường phục hồi và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.” 

- 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 

 “Thành Phố tiếp tục quan tâm đặc biệt tới việc lây truyền COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta. 
Việc gia hạn thời gian thực hiện Quy Định Biện Pháp Khẩn Cấp và Quy Định Bắt Buộc Đeo Đồ Che Mặt 
COVID-19 của Brampton, thông qua việc thực thi, sẽ cho phép nhân viên thúc đẩy việc giữ khoảng cách 
tiếp xúc và giới hạn tụ tập xã hội cũng như việc sử dụng khẩu trang không y tế trong cộng đồng của 
chúng ta nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.” 

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