
 

 

Chính Quyền Ontario gia hạn lệnh ở nhà cho tới ngày 2 tháng 6 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 13 tháng 5 năm 2021) – Hôm nay, Chính Quyền Ontario thông báo sẽ 
gia hạn lệnh ở nhà của Tỉnh Bang ít nhất cho đến thứ Tư, ngày 2 tháng 6 năm 2021. 

Các biện pháp y tế công cộng 

Cả tuyên bố khẩn cấp và lệnh ở nhà của Tỉnh Bang đã được gia hạn thêm hai tuần nhằm giúp ngăn 
chặn sự lây lan của COVID-19. Lệnh ở nhà yêu cầu mọi người phải ở yên trong nhà, ngoại trừ việc ra 
ngoài vì các mục đích thiết yếu như đi mua hàng tạp hóa hoặc thuốc men, tiếp cận các dịch vụ chăm 
sóc y tế, tập thể dục hoặc các công việc thiết yếu. 

Các biện pháp an toàn sức khỏe công cộng và tại nơi làm việc sau đây vẫn sẽ có hiệu lực: 

• Cấm tất cả các cuộc tụ tập xã hội và các sự kiện công cộng có tổ chức ở ngoài trời, trừ trường 
hợp là các thành viên trong cùng một hộ gia đình hoặc một người khác ngoài hộ gia đình đó 
nhưng sống một mình hoặc người chăm sóc cho bất kỳ thành viên nào trong hộ gia đình; 

• Giữ nguyên lệnh đóng cửa tất cả các nơi làm việc không thiết yếu trong lĩnh vực xây dựng; 

• Giữ nguyên lệnh giới hạn sức chứa xuống mức 25% đối với tất cả các cơ sở bán lẻ cho phép 
mua sắm tại cửa hàng. Các cơ sở bán lẻ bao gồm 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 hiệu thuốc; 

• Giữ nguyên lệnh đóng cửa tất cả các sân giải trí ngoài trời và sân thể thao, chẳng hạn như sân 
gôn, sân bóng rổ và sân bóng đá; và 

• Giới hạn sức chứa của các đám cưới, đám tang và các dịch vụ tôn giáo, nghi thức hoặc nghi lễ 
xuống dưới 10 người ở trong nhà hay ở ngoài trời. Các cuộc tụ họp xã hội liên quan đến các 
dịch vụ này như tiệc chiêu đãi đều bị cấm, ngoại trừ với các thành viên trong cùng một hộ gia 
đình hoặc một người khác ngoài hộ gia đình đó nhưng sống một mình. Các dịch vụ phục vụ tại 
xe được cho phép. 

Tất cả các biện pháp an toàn sức khỏe công cộng và nơi làm việc khác đối với hoạt động bán lẻ không 
thiết yếu bị giới hạn khẩn cấp trên toàn tỉnh (tức là chỉ nhận và giao hàng ở lề đường), sẽ tiếp tục được 
áp dụng. 

Đọc thêm tại đây. 

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 chỉ theo lịch hẹn. Không được 
phép không đặt lịch trước. Để đặt trước lịch hẹn, truy cập www.brampton.ca/skiptheline. 
 
Các Trung Tâm Giải Trí và Tiện Nghi Ngoài Trời của 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. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/zones-and-restrictions&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530956734|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=ogmbN1bciXU+ub5w6nNsh8Jr270PtL7WoJeFHQXDKyA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1000124/ontario-extending-stay-at-home-order-until-june-2&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530966730|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=xAObYynEF8SklRv6xM5a/ctt43sQHoV2mXwSG4xk7QU=&reserved=0
http://www.brampton.ca/skiptheline


 

 

Tất cả các sân giải trí ngoài trời và sân thể thao, chẳng hạn như sân gôn, sân bóng rổ và sân bóng đá 
đều đóng cửa. Các sân chơi vẫn mở. 

Các công viên và đường mòn vẫn mở. Các nhà vệ sinh vẫn mở cửa tại Công Viên Chinguacousy và 
Công Viên Eldorado. 

Chương Trình Trực Tuyến 

Thể Dục Trực Tuyến 

Cư dân được mời tham gia các lớp học thể dục trực tiếp qua mạng trong 30 phút miễn phí cùng các 
hướng dẫn viên 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 và các 
buổi trực tuyến gắn kết 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. 

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 đây. 

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 vào các hoạt động Giải Trí Tại Nhà đa dạng tại đây, được Sở Giải Trí Brampton 
thực hiện bằng cả tấm lòng. 

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. 
 
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. 

Tiêm Chủng 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Recreation%20at%20Home.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/At-Home-Adventures-with-Arts-Crafts.aspx
http://www.brampton.ca/masks
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.311brampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530966730|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=vDbxq9KUWG7ZRHzWszscwhYtFkeSFF8KdYIL60bBpBA=&reserved=0


 

 

Tất cả các cư dân từ 18 tuổi trở lên tại Brampton hiện đã đủ điều kiện để đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-
19. Để biết các thông tin được cập nhật mới nhất về tiêm vắc-xin COVID-19 và để đặt lịch tiêm chủng, 
vui lòng truy cập vào cổng thông tin vắc-xin của Tỉnh Bang. 

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 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://covid-19.ontario.ca/book-vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530976723|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=FsbkToCJ1GQ9Gf1fzxYrvzyvkW1Rb34AJ/gNDdMbQew=&reserved=0
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|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530976723|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=0U0UB92XeaY2dYOWF0lOT0Q+yl0j0vJA7BPDaSv239U=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/vaccine/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530986717|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=QA4dBWEXi9axWApMoM9ljmcPNK9y92jmfSi+na/8yys=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/testing/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530986717|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=lWSOc5oeLZM+S4asqVW+xEaH0Zp0pN6n7KLNguIRI+A=&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|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530996713|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=pSm64cZT9Q2kWwjM5C86xGPAs2DG9evvQoI2Cjwgkok=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/business/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530996713|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=/qnTEbZ4Y2m5kqXLhG7yUXcdofEhcayZ3JIrXnKQzdQ=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.peelregion.ca/coronavirus/case-status/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|91f87efe774a4667f96208d9166e9804|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637565486530996713|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=i21xD61bymRaa7rCoFDfn640IG+c6MODhky+zHlvDFw=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

