
 

 

Chỉ thị về việc tiêm vắc-xin đối với nhân viên của Thành Phố Brampton có 
hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 23 tháng 9 năm 2021) - Thành Phố Brampton cam kết cung cấp một môi 
trường làm việc lành mạnh và an toàn cho tất cả nhân viên và thành viên công chúng. Thành Phố có 
trách nhiệm pháp lý theo Đạo Luật Mở Cửa Trở Lại, và Đạo Luật An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp 
(Occupational Health and Safety Act, OHSA) trong việc đảm bảo một môi trường làm việc an toàn cho 
tất cả nhân viên. 

Sau quá trình làm việc liên tục và tham vấn với các đối tác lao động, cơ quan y tế công cộng và căn cứ 
theo các quy định của Tỉnh Bang, Thành Phố Brampton sẽ triển khai Chỉ Thị Hành Chính về việc Tiêm 
Vắc-xin COVID-19, chỉ thị sẽ có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 4 tháng 10. 

Theo chỉ thị này, tất cả nhân viên, các bên ký kết hợp đồng, chuyên viên tư vấn, học sinh và tình 
nguyện viên của Thành Phố Brampton sẽ phải chia sẻ bằng chứng về tình trạng tiêm vắc-xin COVID-19 
chậm nhất vào Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2021. Những cá nhân được miễn trừ sẽ được sắp xếp 
theo Bộ Luật Nhân Quyền Ontario. 

Những nhân viên chưa tiêm vắc-xin mà quyết định tiêm vắc-xin sau khi chỉ thị có hiệu lực sẽ phải công 
khai về tình trạng tiêm vắc-xin của mình chậm nhất vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021. 

Kể từ Thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021, những nhân viên không cung cấp bằng chứng về việc tiêm 
vắc-xin và không phải trường hợp được phê duyệt miễn tiêm vắc-xin COVID-19 do điều kiện đặc biệt thì 
sẽ buộc phải hoàn thành việc tìm hiểu về chủng ngừa bằng vắc-xin COVID-19. Ngoài ra, tất cả nhân 
viên không cung cấp bằng chứng về việc tiêm vắc-xin sẽ phải làm xét nghiệm COVID-19 thường xuyên. 
Các nhân viên phải chứng minh là có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 thì mới được đến nơi 
làm việc. 

Là một trong những chủ sử dụng lao động lớn nhất ở Vùng Peel, Thành Phố Brampton sử dụng hơn 
6.000 nhân viên. Thành Phố cam kết về một nơi làm việc Khỏe Mạnh và An Toàn, ưu tiên sự khỏe 
mạnh của nhân viên và cộng đồng mà thành phố phục vụ. Để giúp bảo vệ hơn nữa trước đại dịch 
COVID-19, các biện pháp tăng cường về sức khỏe, như tích cực khám sàng lọc, giữ khoảng cách tiếp 
xúc và thiết bị bảo vệ cá nhân, sẽ được duy trì. 
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