
 
 
 

 

Chính Quyền Ontario thông báo ngừng hoạt động trên toàn tỉnh bang có 
hiệu lực vào ngày 3 tháng 4 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 1 tháng 4 năm 2021) – Vào hôm nay, Chính Quyền Ontario thông báo 
ngừng hoạt động trên toàn tỉnh bang có hiệu lực từ ngày 3 tháng 4 năm 2021 và sẽ có hiệu lực đối với 
Ontario bao gồm cả Vùng Peel trong ít nhất bốn tuần. 

Các biện pháp an toàn bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Cấm các sự kiện công cộng được tổ chức trong nhà và các buổi tụ họp giao tiếp xã hội; những 
người ở một mình được phép tụ họp với một hộ gia đình khác; 

• Giới hạn sức chứa cho các sự kiện công cộng được tổ chức ngoài trời hoặc các buổi tụ họp giao 
tiếp xã hội ở mức tối đa 5 người, ngoại trừ các buổi tụ họp với các thành viên trong cùng một hộ 
gia đình (những người bạn sống cùng); 

• Hạn chế mua sắm trực tiếp ở tất cả các cơ sở bán lẻ, bao gồm giới hạn 50 phần trăm sức chứa 
đối với siêu thị, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, chợ nông sản trong nhà, các cửa hàng 
khác chủ yếu bán thực phẩm và nhà thuốc và giới hạn 25 phần trăm đối với tất cả các cửa hàng 
bán lẻ khác, bao gồm cả các đại siêu thị, cùng với các biện pháp an toàn sức khỏe cộng đồng 
và an toàn sức khỏe tại nơi làm việc khác; 

• Các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân phải đóng cửa; 
• Cấm các dịch vụ ăn uống trong nhà và ngoài trời. Các nhà hàng, quán bar và các cơ sở thực 

phẩm hoặc đồ uống khác sẽ chỉ được phép hoạt động theo hình thức mang đi, lái xe qua lấy và 
giao hàng; 

• Cấm sử dụng các cơ sở cho các môn thể thao trong nhà hoặc ngoài trời và thể dục giải trí (ví 
dụ: phòng tập thể hình) với rất ít ngoại lệ; 

• Yêu cầu các địa điểm cắm trại trong ngày phải đóng cửa; và, 
• Giới hạn số lượng người tối đa tại đám cưới, đám tang và các dịch vụ tôn giáo, các buổi lễ ở 

mức 15% số lượng người tối đa mỗi phòng trong nhà và giới hạn số người ở mức có thể duy trì 
khoảng cách hai mét ở ngoài trời. Điều này không bao gồm các buổi tụ họp giao tiếp xã hội liên 
quan đến các dịch vụ này như tiệc chiêu đãi không được phép tổ chức trong nhà và giới hạn ở 
mức năm người ở không gian ngoài trời. 

Theo lời khuyên của Giám Đốc Y Khoa Bộ Y Tế, cư dân được yêu cầu hạn chế các chuyến đi ra khỏi 
nhà để thực hiện các nhu cầu cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, đến các cuộc hẹn y tế, hỗ trợ 
các thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương hoặc tập thể dục ngoài trời với các thành viên trong gia đình 
của mình. Người sử dụng lao động trong tất cả các ngành nên cố gắng hết sức để cho phép nhân viên 
làm việc tại nhà. 

 

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 

http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

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 các lớp thể dục trực tuyến do huấn luyện viên hướng dẫn tập luyện trực tiếp 
miễn phí trong 30 phút với các huấn luyện viên thể dục đã qua đào tạo. 

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 Nhà tại 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 Chinguacousy, Four Corners 
và Springdale. Dịch vụ Lấy Hàng Bên Lề Đường được cung cấp tại các Thư Viện Chi Nhánh Cyril Clark, 
Gore Meadows, Mount Pleasant Village, South Fletcher’s và South West. Nhấp vào đây để biết giờ hoạt 
động hiện tại, các quy định an toàn và cách đặt trước tài liệu. Hiện tại, các dịch vụ trong chi nhánh bao 
gồm lấy hàng, sử dụng máy tính thư viện trong thời gian ngắn cho mục đích giao dịch tối đa một giờ 
mỗi ngày, và chỉ có dịch vụ in và sao chụp có giới hạn. 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. Khám phá 
các túi tài liệu thư viện Grab‘n’ Go (Lấy Mang Về) theo chủ đề do nhân viên tuyển chọn và trả tài liệu 
một cách an toàn và dễ dàng thông qua các hộp trả tài liệu 24 giờ ở bên ngoài tại tất cả các chi 
nhánh. Tiền phạt quá hạn sẽ không được tính cho đến khi có thông báo mới. 

 Các Liên Kết 
 
Tìm hiểu thêm về: 

http://www.brampton.ca/recreation
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonlibrary.ca/index.php/blog/covid-19&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996564578|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=wPJ9rQUALksQWXA1gejh0UGG6gtt0bdfDTKrW7orXq0=&reserved=0


 
 
 

 

• 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 

http://www.brampton.ca/COVID19
http://www.brampton.ca/reopening
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/%23about&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996574569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=X8AUxGZVWjV0kXxcC8K7DI6jsnx3Pg5jtIXjuzbDm20=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996574569|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Wc1+kUK1hQoC6l/j1QOuh942SXrBpKj7kFj6PVfTRWs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996584563|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Xzb4HQ59bw2Stbic4KX1PM+2XdOhv7qfy1w8uI18O34=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/translated-resources/self-isolation/Self_isolation_guidelines_English.pdf&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996584563|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BGHtNAK/va1gpxBnRPRwWLEN6CmGz1KPtzcOD8RFx3s=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996594556|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=rRat7WOySfIJ1pn2+aAEZCNU+bUnV93/ppf+z1YBJ74=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|f5d3be7f1d5945e2b02008d8f55daddb|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637529129996594556|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ItzB8Tul+4hpsr2ACVOkbfRDwNJnGGuZSm+kPt1KVDU=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

