
 

 
 
 

 

 

Sử dụng pháo hoa an toàn vào Ngày Quốc Khánh Canada 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 25 tháng 6 năm 2021) – Thành Phố Brampton nhắc nhở cư dân về tầm 
quan trọng của việc sử dụng pháo hoa một cách an toàn vào Ngày Quốc Khánh Canada. 
 
Nếu cư dân chọn tụ tập ngoài trời với bạn bè và gia đình, xin hãy đặt vấn đề sức khỏe và an toàn lên 
hàng đầu. Brampton bước vào Giai Đoạn Hai trong Lộ Trình Mở Cửa Trở Lại của Tỉnh Bang vào Thứ 
Tư, ngày 30 tháng 6, lúc 00 giờ 01 phút sáng. Trong Giai Đoạn Hai, các cuộc tụ tập xã hội ngoài trời 
được giới hạn ở mức 25 người. Các cuộc tụ tập trong nhà được giới hạn ở mức năm người, kể cả 
thành viên từ các hộ gia đình khác nhau. Hãy giữ an toàn cho những người thân yêu và cộng đồng. 
Thực hiện vệ sinh tốt, giữ khoảng cách tiếp xúc và đeo khẩu trang khi khó giữ khoảng cách. 
 
An toàn khi sử dụng pháo hoa 
Ngày Quốc Khánh Canada là một trong bốn ngày trong năm mà người dân được phép bắn pháo hoa 
tầm ngắn tại nhà riêng ở Brampton mà không cần xin giấy phép. Theo luật, người dân cũng được phép 
bắn pháo hoa vào Ngày Victoria, Ngày Diwali và Đêm Giao Thừa. 
Pháo hoa tầm ngắn là những loại thường chuyển động dưới ba mét (10 foot) khi được bắn ra (ví dụ: 
pháo hoa dạng đài phun nước, bánh xe, xoay tròn trên mặt đất, pháo bông). Khoảng chuyển động của 
loại pháo hoa này gần bằng chiều cao một chiếc xe buýt của Vận Tải Brampton hoặc một vòng bóng rổ. 
Tất cả các loại pháo hoa tầm xa khác đều bị cấm ở Brampton. Thành Phố nhắc nhở cư dân không 
được phép sử dụng pháo hoa trên đường phố, vỉa hè, trong công viên Thành Phố hoặc trên các bất 
động sản của đô thị hoặc trường học. 
 
Khi sử dụng pháo hoa tầm ngắn tại nhà riêng, cư dân phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn 
sau: 

• Có sẵn một thùng chứa nước hoặc cuộn vòi chứa đầy nước để dập pháo hoa. 
• Không được đốt pháo hoa hoặc cầm pháo hoa đã đốt trong tay, trừ pháo bông. 
• Không được ném hoặc chỉ pháo hoa vào người khác. 
• Sau khi sử dụng pháo bông, bỏ vào một thùng chứa nước để làm nguội hoàn toàn trước khi vứt 

bỏ. 
• Để tất cả pháo hoa nguội hoàn toàn trước khi vứt bỏ. 

Hiện tại không có nhà bán lẻ pháo hoa nào được đăng ký tại Brampton. Chúng tôi khuyên bạn nên mua 
pháo hoa từ các nhà bán lẻ được cấp phép. 
Để biết thêm thông tin về các quy định và sự an toàn đối với pháo hoa, hãy truy cập 
www.brampton.ca/fireworks.   
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