
 

 

Thành Phố Brampton mở cửa trở lại nhà vệ sinh tại một số công viên lớn từ 
hôm nay, ngày 19 tháng 6 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 19 tháng 6 năm 2020) – Là một phần của kế hoạch mở cửa trở lại và 
phục hồi của Thành Phố Brampton, các nhà vệ sinh tại một số công viên lớn ở Brampton sẽ mở cửa trở 
lại từ ngày 19 tháng 6. 

Thành Phố rất coi trọng sức khỏe và an toàn của cộng đồng, và khi các công viên đã mở cửa trở lại 
trong cộng đồng của chúng ta, nhà vệ sinh là bước tiếp theo để đảm bảo cư dân có thể tiếp cận với tiện 
nghi cần thiết này. 

Nhà vệ sinh sẽ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 4 giờ CHIỀU đến 9 giờ TỐI, và vào Thứ Bảy và 
Chủ Nhật từ 9 giờ SÁNG đến 9 giờ TỐI, tại các công viên sau: 

• Công Viên Batsman 

• Công Viên Chinguacousy 

• Công Viên Creditview Sandalwood 

• Công Viên Eldorado 

• Công Viên Gage 

• Công Viên McCandless 

• Công Viên Teramoto 

Nhà vệ sinh sẽ được bố trí nhân viên phục vụ để đảm bảo được làm sạch thường xuyên và bảng chỉ 
dẫn sẽ được dán để khuyến khích người dân tuân theo các biện pháp an toàn và sức khỏe. 

Các Biện Pháp An Toàn Chống COVID-19 

Thành phố kêu gọi cư dân mang theo chất khử trùng cá nhân, chẳng hạn như nước rửa tay khô hoặc 
khăn lau, rửa tay thường xuyên, ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay, và đeo khẩu trang không y tế. Thành 
phố Brampton đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Peel Public Health và Văn Phòng Quản Lý 
Khẩn Cấp (Emergency Management Office) Brampton để tiếp tục theo dõi rủi ro. Truy cập 
www.brampton.ca/covid19 để cập nhật thường xuyên và gọi số 311 để liên hệ Thành Phố Brampton và 
Vùng Peel bất kỳ lúc nào. 
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