
 

 
 
 

 

Thành Phố Brampton bước vào Mức Phong Toả-Xám của Tỉnh Bang Ngày 8 
Tháng 3 

  
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 7 tháng 3 năm 2021) – Có hiệu lực từ 00:01 sáng thứ Hai, ngày 8 tháng 
3, Brampton với tư cách là một phần của Vùng Peel, sẽ bước vào Mức Phong Toả-Xám trong Khuôn 

Khổ Ứng Phó với COVID-19 của Chính Quyền Ontario: Giữ Cho Ontario An Toàn và Mở Cửa. 
 
Mức Phong Toả-Xám của Chính Quyền Ontario 
 
Mức Phong Toả-Xám của Tỉnh Bang bao gồm các biện pháp và hạn chế an toàn sau: 
 
Các sự kiện công cộng, các buổi tụ tập xã hội, các dịch vụ, nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo được 
tổ chức 

• Không được tổ chức các sự kiện công cộng hoặc các buổi tụ tập xã hội trong nhà trừ khi là với 
các thành viên cùng hộ gia đình. Các cá nhân sống một mình, bao gồm cả người cao tuổi, phải 
cân nhắc khi tiếp xúc gần với người khác; 

• Các sự kiện công cộng hoặc các buổi tụ tập xã hội được tổ chức ngoài trời giới hạn tối đa ở 
mức 10 người; 

• Các dịch vụ, nghi thức, nghi lễ cưới hỏi, tang lễ và tôn giáo khi có thể duy trì giữ khoảng cách 
tiếp xúc có thể có chứa tối đa 10 người trong nhà hoặc 10 người ngoài trời. 

Các Doanh Nghiệp 

• Cung cấp khả năng mua sắm trực tiếp với giới hạn sức chứa: 
o Siêu thị và các cửa hàng khác chủ yếu bán hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc: 

50 phần trăm 

o Tất cả các hình thức bán lẻ khác (bao gồm các cửa hàng bán lẻ giảm giá và cửa hàng 
bán lẻ lớn, cửa hàng rượu, cửa hàng kim khí, trung tâm cây cảnh và dụng cụ làm vườn): 
25 phần trăm 

• Các nhà hàng, quán bar và cơ sở thực phẩm và đồ uống sẽ chỉ được cung cấp dịch vụ mang đi, 
mua qua xe và giao hàng. Dịch vụ ăn uống trong nhà và ngoài trời đều bị cấm; 

• Các dịch vụ chăm sóc cá nhân bao gồm tiệm làm tóc, tiệm cắt tóc, tiệm làm móng và tiệm xăm 
phải đóng cửa; 

• Sòng bạc, phòng chơi bingo và các cơ sở đánh bạc khác phải đóng cửa; 
• Các cơ sở thể thao và giải trí trong nhà, bao gồm hồ bơi phải đóng cửa với một số trường hợp 

ngoại lệ. 
• Cho phép các dịch vụ giúp việc gia đình, vệ sinh và bảo trì Dịch vụ vệ sinh và bảo trì ngoài trời 

được cho phép, bao gồm sơn tường trong và ngoài nhà, vệ sinh hồ bơi, sửa chữa thông 
thường. 

Trường Học và Cơ Sở Chăm Sóc Trẻ Em 

• Trường học, các chương trình trước và sau giờ học, và cơ sở chăm sóc trẻ em vẫn sẽ mở cửa; 
• Các trường đại học và cao đẳng mở cửa để học tập trực tuyến với một số ngoại lệ hạn chế đối 

với đào tạo chỉ có thể được cung cấp trực tiếp, chẳng hạn như đào tạo lâm sàng hoặc đào tạo 
liên quan đến thương mại. 
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Các dịch vụ và cơ sở của thành phố 
 
Tòa Thị Chính và các cơ sở công ty 
Tòa Thị Chính và các cơ sở công ty vẫn mở cửa cho các dịch vụ trực tiếp theo lịch hẹn. Không được 
phép không đặt lịch trước. Để đặt trước lịch hẹn, truy cập www.brampton.ca/skiptheline. 
 
Trung Tâm Giải Trí Thành Phố 
Tất cả các cơ sở giải trí của Thành Phố Brampton sẽ vẫn đóng cửa đối với công chúng và các chương 
trình trong nhà tiếp tục được hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. 
Chương Trình Trực Tuyến 

Thể Dục Trực Tuyến 

Cư dân được mời tham gia vào các lớp học thể dục trực tuyến có người hướng dẫn. Các buổi tập luyện 
trực tiếp miễn phí trong 30 phút với các huấn luyện viên thể dục được đào tạo bắt đầu vào ngày 15 
tháng 3. Đăng ký mở vào ngày 8 tháng 3. 
Hội Thảo Dành Cho Người 55 Tuổi Trở Lên 

Cư dân Brampton từ 55 tuổi trở lên có thể đăng ký tham gia các hội thảo trực tuyến miễn phí ngay tại 
nhà. Những người tham gia sẽ có cơ hội giao lưu, xây dựng tình bạn mới và kết nối trực tuyến trong 
một môi trường an toàn và có cấu trúc. 
Các Hoạt Động và Hội Thảo Trực Tuyến Toàn Diện 

Chuỗi hoạt động này là một cơ hội tuyệt vời cho những người khuyết tật và những người khác biệt tham 
gia vào các hoạt động, học hỏi những điều mới và xây dựng tình bạn lâu dài với bạn bè cùng lứa tuổi. 
Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về các dịch vụ chương trình trực tuyến, bao gồm các thông tin chi 
tiết về cách đăng ký tại www.brampton.ca/recreation. 
Giải Trí Tại Nhà 

Hãy luôn năng động và tham gia ngay tại nhà với các hướng dẫn tự làm thủ công và nghệ thuật trực 
tuyến, có thể truy cập 24/7! Học cách gấp trái tim origami, rèn luyện kỹ năng thư pháp của bạn và nhiều 
hơn thế nữa. Truy cập nhiều hoạt động Giải Trí Tại Nhàtại đây, được thực hiện bằng tình cảmcủa Sở 
Giải Trí Brampton.  
Thư Viện Brampton 

 

Thư Viện Brampton sẽ cung cấp các dịch vụ giới hạn trong chi nhánh tại Các Thư Viện Chi Nhánh 
Chinguacousy, Four Corners và Springdale. Dịch Vụ Lấy Hàng Bên Lề Đường tại các địa điểm này sẽ 
ngừng hoạt động, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2021. Dịch Vụ Lấy Hàng Bên Lề Đường cho các tài 
liệu đã đặt trước sẽ tiếp tục được cung cấp tại Các Thư Viện Chi Nhánh Cyril Clark, Gore Meadows, 
Mount Pleasant Village, South Fletcher’s và South West. Khách hàng có thể mượn các túi tài liệu thư 
viện Lấy và Mang Đi tại tất cả các địa điểm của Thư Viện Brampton và trả lại tài liệu một cách an toàn 
và dễ dàng 
thông qua hộp trả tài liệu ở phía ngoài trong 24 giờ. Tiền phạt quá hạn sẽ không được tính cho đến khi 
có thông báo mới. 
 

Các dịch vụ chi nhánh tại thời điểm này bao gồm nhận giữ tài liệu đặt trước, sử dụng nhanh máy tính 
thư viện cho mục đích giao dịch, chỉ dịch vụ in và sao chụp. Không gian học tập tại chi nhánh không có 
sẵn và không được phép sử dụng các thiết bị cá nhân để làm việc hoặc học tập tại thời điểm này. 
Nhấp vào đây để biết giờ hoạt động, các quy định an toàn và cách đặt trước tài liệu. 
Bắt Buộc Mang Đồ Che Mặt 
 
Theo Quy Định Bắt Buộc Mang Đồ Che Mặt, mọi người được yêu cầu phải đeo khẩu trang không dùng 
trong y tế hoặc đồ che mặt trong tất cả các không gian công cộng trong nhà tại Brampton. Các cơ sở 
công cộng và doanh nghiệp bắt buộc phải 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. 

http://www.brampton.ca/skiptheline
http://www.brampton.ca/recreation
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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. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.brampton.ca/masks 
 
Người dân và doanh nghiệp có thể gọi 311, truy cập www.311brampton.ca hoặc sử dụng ứng dụng di 
động 311 để biết thêm thông tin và yêu cầu dịch vụ. 
 
Các Liên Kết 
 
Tìm hiểu thêm về: 

• Các cập nhật dịch vụ và chương trình về COVID-19 của Thành Phố Brampton 

• Thành Phố Brampton – những nơi mở cửa, những nơi đóng cửa 

• Các triệu chứng COVID-19 

• Vắc-xin COVID-19 

• Xét Nghiệm tại Brampton 

• Cách tự cách ly 

• Giữ cho doanh nghiệp và nơi làm việc an toàn trong dịch COVID-19 

• Các ca nhiễm COVID-19 tại Peel 
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Monika Duggal 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & 
Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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