
 

 

 
Thành Phố Brampton chuẩn bị mở cửa an toàn trở lại 

các cơ sở giải trí ngoài trời từ ngày 22 tháng 5 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 20 tháng 5 năm 2021) - Theo thông báo của Chính Quyền 
Ontario vào ngày hôm nay, Thành Phố Brampton đang chuẩn bị mở cửa an toàn trở lại các cơ 
sở giải trí ngoài trời kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021. 

Cơ Sở Giải Trí Ngoài Trời 

Các cơ sở giải trí ngoài trời được cho phép bao gồm sân gôn và khu tập đánh gôn, sân bóng 
đá và các môn thể thao khác, sân bóng chày và lồng tập bóng chạy, sân quần vợt và bóng rổ, 
bãi chơi bowling sân cỏ, bocce, đua xe đạp địa bình và trượt ván. 

Không được cho phép 

Các lớp tập luyện thể chất ngoài trời và các môn thể thao đồng đội (kể cả luyện tập) trên sân 
đều chưa được cho phép vào thời điểm này. Các bể bơi ngoài trời và khu phun nước vẫn đóng 
cửa. 

Để biết thêm thông tin và đặt trước, hãy truy cập www.brampton.ca/recreation 

Tụ Tập Xã Hội 

Giới hạn số lượng người khi giao lưu tụ tập và tổ chức sự kiện công cộng ngoài trời sẽ được 
mở rộng lên năm người, cho phép các cơ sở hoạt động ngoài trời này được tối đa năm người 
sử dụng, kể cả cùng với thành viên của các hộ gia đình khác. 

Cập nhật các biện pháp y tế công cộng 

Lộ Trình Mở Cửa Trở Lạimới được Tỉnh Bang công bốlà một kế hoạch ba bước để tỉnh bang 
có thể mở cửa trở lại một cách an toàn và thận trọng, đồng thời từng bước gỡ bỏ các biện 
pháp y tế công cộng dựa trên tỷ lệ tiêm vắc-xin toàn tỉnh và những cải thiện các chỉ số chính về 
y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Cả tuyên bố khẩn cấp của Tỉnh Bang và lệnh ở nhà đều còn hiệu lực ít nhất cho đến ngày 2 
tháng 6 năm 2021. 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. 

Đọc Thông Cáo Báo Chí của Tỉnh Bangtại đây. 
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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 chỉ 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. 

Tiêm Chủng 

Tất cả các cá nhân từ 12 tuổi trở lên sống, làm việc hoặc học tập tại Peel, bao gồm Brampton, 
giờ đây có thể đặt lịch hẹn tiêm vắc-xin COVID-19 tại một số phòng khám được chọn. Lịch hẹn 
dành cho các cá nhân từ 12 đến 15 tuổi phải được đặt trực tuyến bằng cách sử dụng hệ thống 
đặt trước của Vùng Peel. Nếu có ai cần giúp đỡ trong việc đặt lịch thì có thể gọi cho Đường 
Dây Tiêm Chủng COVID-19 của Vùng Peel theo số 905.791.5202, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 
7 ngày trong tuần. 

Để biết các thông tin được cập nhật mới nhất về tiêm vắc-xin COVID-19, vui lòng truy cập 
vào cổng thông tin vắc-xin của Tỉnh Bang. 

Liên kết 
  

• 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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