
 

 
 
 

 

Thành Phố nhắc nhở cư dân giữ an toàn trong mùa xuân này 
 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 17 tháng 3 năm 2021) – Với dự báo thời tiết trở nên ấm hơn, Thành Phố 
Brampton nhắc nhở cư dân giữ an toàn trong mùa xuân này. Giao mùa mang tới nhiều mối nguy hiểm 
khác nhau mà mọi người cần phải đề phòng. 
 
Do nhiều tình trạng khác nhau diễn ra trong mùa đông chẳng hạn như tàn tích bão tuyết, tích tụ tuyết và 
băng và hiện giờ, mưa xuân đang tới, Văn Phòng Kiểm Soát Tình Trạng Khẩn Cấp của Thành Phố 
khuyến cáo cư dân rằng nguy cơ xảy ra ngập lụt đang cao hơn mức trung bình. Sau đây là một số lời 
khuyên để giữ an toàn khi ngập lụt cần ghi nhớ: 

• Hãy gọi 9-1-1 ngay lập tức nếu có các trường hợp khẩn cấp cần cảnh sát, cứu hỏa hoặc cứu 
thương. 

• Để báo cáo về việc ngập úng cục bộ trên các tuyến đường trong thành phố, các hố ga thoát 
nước mưa bị tắc hay tầng hầm bị ngập, hãy liên hệ 311.  

• Để báo cáo về mực nước dâng cao ở các con sông và suối, hãy liên hệ Cơ Quan Bảo Tồn 
Thung Lũng Credit từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, và yêu cầu gặp Nhân 
Viên Phòng Chống Ngập Lụt. 

• Bảo vệ nhà cửa của quý vị. Trước khi xảy ra ngập lụt, hãy đảm bảo rằng quý vị đã có một 
đường thoát nước. Hãy dọn đường thoát nước từ khu vực nhà của quý vị tới cống thoát nước 
hoặc đường phố gần nhất, nếu việc này an toàn, để nước có thể chảy dễ dàng. Dọn sạch tuyết 
đọng trên khu vực nhà của quý vị. Đảm bảo các cống thoát nước và ống thoát nước không bị 
tắc.  

• Nếu ngập lụt xảy ra, không cố gắng ngắt nguồn điện nếu quý vị phải lội qua nước để làm việc 
đó. Hãy liên lạc với Alectra để cắt điện. Không bao giờ vào căn phòng nơi nước có thể đang tiếp 
xúc với các ổ điện, đồ dùng điện hoặc dây điện.  

• Khi nước lũ rút, hãy đảm bảo dọn dẹp đúng cách nhà cửa/khu vực nhà của quý vị để tránh các 
nguy cơ lâu dài liên quan đến nấm mốc và thấm nước. 

• Không lội qua hoặc lái xe qua các con đường bị ngập. Ngập nước có thể khiến đường phố và 
vỉa hè không an toàn.  

 
Cư dân cũng được nhắc nhở không trượt băng trên các con sông, suối, ao hồ (bao gồm cả các ao chứa 
nước mưa), hồ chứa nước, bãi lầy, và đầm lầy, vì sẽ không an toàn do nhiệt độ thay đổi thất thường 
gây ra hiện tượng băng tuyết tan, và do thiếu sự giám sát. Thành Phố Brampton vừa triển khai các biển 
báo ở các sông và ao hồ tại địa phương để ngăn cản cư dân trượt băng trên các khu vực đó. Việc trượt 
băng trên hồ hoặc sông suối là vi phạm Luật Đất Công của Thành Phố trừ trường hợp trượt băng trong 
những khu vực được chỉ định và đánh dấu để trượt băng. Những người không tuân thủ có thể phải chịu 
mức phạt tối đa lên tới $5.000. 
 
Để biết thêm các lời khuyên về cách giữ an toàn trong mùa xuân này và danh sách đầy đủ các liên hệ 
và nguồn lực khi có ngập lụt, hãy truy cập www.brampton.ca  
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https://www.311brampton.ca/
https://cvc.ca/contact/
https://cvc.ca/contact/
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/floood-watch/Pages/Welcome.aspx


 

 

 
 
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Gurvinder Singh 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông & Cộng 
Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược 
Thành Phố Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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