
 

 

Lệnh bắt buộc đeo khẩu trang tại các sân trượt băng ngoài trời của 
Brampton, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 1  

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 27 tháng 1 năm 2021) – Vào ngày 27 tháng 1, Hội Đồng Thành Phố 
Brampton đã nhất trí thông qua đề xuất thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang tại các sân trượt băng ngoài 
trời của Brampton, có hiệu lực từ hôm nay, ngày 27 tháng 1. 

Hiện tại, tất cả những người tham gia trên mười tuổi bắt buộc phải đeo khẩu trang không dùng trong y tế 
hoặc đồ che mặt trên sân băng tại toàn bộ tám sân trượt băng ngoài trời của Thành Phố. 

Những người tham gia ở mọi lứa tuổi tiếp tục được yêu cầu đeo khẩu trang không dùng trong y tế hoặc 
đồ che mặt tại toàn bộ các 

khu vực khác của khu trượt băng ngoài trời. Lệnh bắt buộc này bao gồm khi xếp hàng chờ, trong phòng 
vệ sinh, khu vực sân khấu và toàn bộ các khu vực chung. 

Sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của Thành Phố, đặc biệt là trong đại dịch 
COVID-19. Để biết vị trí và tình trạng của sân trượt, thông tin đặt lịch và các thông tin khác, vui lòng truy 
cập www.brampton.ca/outdoorskating. 

Đặt lịch trước 

Có hiệu lực từ Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1, trượt băng ngoài trời chỉ có thể được đặt trước 24 giờ so với 
thời gian đã chọn. Để đặt lịch trước, vui lòng truy cậpwww.brampton.ca/outdoorskating hoặc gọi số 
905.791.2240. 

Do nhu cầu cao và sức chứa có hạn, cư dân được phép đặt lịch trượt băng ngoài trời một lần mỗi ngày. 
Điều này nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với hoạt động trượt băng ngoài trời cho toàn bộ 
cộng đồng. 

Hủy đặt lịch 

Vui lòng hủy bất kỳ lịch đặt trước nào mà quý vị không còn nhu cầu nữa để đảm bảo các cư dân khác 
có cơ hội đặt lịch. Để hủy đặt lịch, vui lòng gọi số 905.791.2240 hoặc gửi email 
đếnrecconnects@brampton.ca. 
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