
 
 
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP  

 

Các biện pháp y tế và an toàn của Thành Phố Brampton chống lại COVID-19 
 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 11 tháng 3 năm 2020) – Thành Phố Brampton đang phối hợp chặt chẽ 
với Peel Public Health, cộng đồng khác và các đối tác GTHA về các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ 
cư dân và ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 (Virus Corona).  
 
COVID-19 gây ra bệnh hô hấp có thể lây từ người sang người. Các triệu chứng từ nhẹ đến nghiêm 
trọng, và thường bao gồm sốt, ho và khó thở.  
 
Với bất kỳ bệnh nào, mọi người nên ở nhà nếu bị bệnh và tránh tiếp xúc với những người bị bệnh. Vui 
lòng rửa tay thường xuyên và che miệng khi ho và hắt hơi.  
 
Thành Phố đang làm theo chỉ đạo và lời khuyên của Peel Public Health. Mặc dù rủi ro hiện tại ở Peel 
vẫn ở mức thấp nhưng Thành Phố Brampton đang thực hiện các bước sau để giúp bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng của chúng ta:   

• Giao Thông tại Brampton  – Tăng tần suất làm sạch và khử trùng bề mặt cứng và ghế ngồi 
trong xe buýt, các cơ sở và nhà ga.  

• Sự Kiện/Chương Trình – Các chương trình do thành phố tổ chức đang diễn ra theo lịch trình.  
Các đối tác sự kiện bên ngoài có thể có các quy ước sức khỏe và sức khỏe thể chất và tinh thần 
khác nhau, và do đó một số sự kiện có thể bị hủy.   

• Cơ Sở – Tăng tần suất làm sạch và khử trùng các cơ sở và quầy tiếp tân công cộng. Biển báo 
rửa tay được đặt trong phòng vệ sinh, và các cây khử trùng tay được đặt ở tất cả các lối vào cơ 
sở và phòng vệ sinh. 

 
Thành Phố Brampton có một kế hoạch kinh doanh liên tục toàn diện để hỗ trợ tất cả các cơ quan Thành 
Phố trong việc cung cấp các dịch vụ hàng ngày và khẩn cấp cho cư dân. Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn 
Cấp Brampton đã thành lập một nhóm nội bộ để liên lạc với các bên liên quan của Thành Phố, Ontario 
Fire Marshal và các đối tác dịch vụ khẩn cấp để chuẩn bị và giảm thiểu tác động của COVID-19. 
 
Để biết thông tin cập nhật về COVID-19, hãy truy cập www.peelregion.ca/coronavirus và theo dõi 
@RegionofPeel.  
  
Để biết thêm thông tin:  

• Peel Public Health – Chủng Virus Corona Mới (COVID-19) 

• Tỉnh Bang Ontario: Bộ Y Tế – Chủng Virus Corona Mới (COVID-19) 

• Chính Phủ Canada – Virus Corona (COVID-19) Cập Nhật 

• Tổ Chức Y Tế Thế Giới – Virus Corona (COVID-19) Cập Nhật 
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