
 

 
 
 

 

Một số cơ sở của Thành Phố Brampton yêu cầu chứng nhận tiêm chủng 

bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 
 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 17 tháng 9 năm 2021) – Theo quy định và hướng dẫn của Chính Quyền 
Ontario về việc cần có chứng nhận tiêm chủng để ra vào một số cơ sở cụ thể, Thành Phố Brampton sẽ 
yêu cầu chứng nhận tiêm chủng để được sử dụng các dịch vụ do Thành Phố sở hữu như các cơ sở vui 
chơi, thể thao, văn hóa và giải trí kể từ Thứ Tư, ngày 22 tháng 9. Việc miễn trừ sẽ được thực hiện theo 
quy định của Chính Quyền Ontario. 
  
Theo quy định và hướng dẫn của Tỉnh Bang, giấy chứng nhận vắc-xin sẽ là bắt buộc ở các khu vực 
trong nhà như: 
 

• Cơ sở được sử dụng cho các hoạt động thể dục thể thao và giải trí, như công viên nước và huấn 
luyện viên thể dục thể chất cá nhân 

• Cơ sở nơi có khán giả xem các sự kiện 

• Không gian hội họp và sự kiện, như các trung tâm hội thảo hoặc hội nghị 

• Địa điểm hòa nhạc, nhà hát và rạp chiếu phim 

• Sòng bạc, phòng chơi bingo và các cơ sở đánh bạc khác 

• Nhà hàng, quán bar và các cơ sở ăn uống khác 

• Cả khu vực trong nhà và ngoài trời, các cơ sở ăn uống, nơi cung cấp các địa điểm khiêu vũ, như 
câu lạc bộ đêm, câu lạc bộ resto và các cơ sở tương tự khác 

  
Không yêu cầu chứng nhận tiêm chủng ở: 
 

• Thư viện, tòa án hoặc những người tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của thành phố như thanh toán 
hóa đơn thuế hoặc xin giấy phép xây dựng 

• Trẻ em dưới 18 tuổi tham gia một hoạt động thể thao có tổ chức, tuy nhiên người xem như cha 
mẹ và người giám hộ phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng thì mới được vào 

• Không gian cho thuê được sử dụng để tổ chức hội trại ban ngày, các dịch vụ chăm sóc trẻ em 
và dịch vụ xã hội 

• Lễ cưới, nghi lễ/nghi thức tôn giáo và tang lễ (chỉ trong nghi lễ) 

• Tụ tập tại nhà riêng 

• Sự kiện ngoài trời 
 
Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về chứng nhận vắc-xin, Chính Quyền 
Ontario hiện có nguồn Hướng Dẫn cho Doanh Nghiệp. Chi tiết đầy đủ có thể được tìm thấy trong các 
quy định của Chính Quyền Ontario. 
  
Phương Pháp Chứng Nhận Tiêm Chủng được Chấp Nhận tại các Cơ Sở của Thành Phố 
Các phương pháp chứng nhận tình trạng tiêm chủng sau đây sẽ được chấp nhận khi đến một cơ sở ở 
Thành Phố Brampton, đi kèm với một giấy tờ tùy thân: 
  
1. Giấy chứng nhận đã chủng ngừa bằng vắc-xin: Giấy này có thể được lấy từ Cổng Thông Tin Vắc-xin 
COVID-19 trực tuyến của Tỉnh Bang, hoặc gọi đến Đường Dây Đặt Trước Vắc-xin của Tỉnh Bang theo 
số 1.833.943.3900.  
  

https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/guidance_proof_of_vaccination_for_businesses_and_organizations.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r21645?utm_source=newsroom&utm_medium=email&utm_campaign=/en/release/1000807/ontario-releasing-guidance-to-support-proof-of-vaccination-policy&utm_term=public
https://covid19.ontariohealth.ca/
https://covid19.ontariohealth.ca/


 

 

2. Giấy chứng nhận vắc-xin điện tử nâng cao của Ontario: Chính Quyền Ontario sẽ áp dụng phương án 
này vào tháng 10 năm 2021. Giấy chứng nhận vắc-xin điện tử có thể được lưu trên điện thoại di động 
của bạn và dễ dàng được sử dụng để chứng minh rằng bạn đã được tiêm chủng. Thông tin thêm sẽ 
được cung cấp về phương án này khi khả dụng. 
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