
 

 

Thành Phố Brampton gia hạn về COVID-19 của Brampton 

Lệnh Bắt Buộc Đeo Khẩu Trang 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 1 tháng 10 năm 2021) – Theo lời khuyên từ Cơ Quan Sức Khỏe Công 
Cộng của Peel (Peel Public Health), Thành Phố Brampton đã gia hạn Lệnh Đeo Khẩu Trang Bắt Buộc 
tại Brampton trong dịch COVID-19 cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2022. 

Theo Lệnh Đeo Khẩu Trang Bắt Buộc trong dịch COVID-19, cư dân bắt buộc phải đeo khẩu trang thông 
thường (không yêu cầu khẩu trang y tế) tại tất cả các địa điểm công cộng trong nhà tại Brampton. Khăn 
quàng cổ, khăn quấn đầu, khăn trùm từ cổ lên mặt hoặc khăn giữ ấm cổ và khẩu trang có van thở ra là 
những hình thức che mặt không được chấp nhận. Cũng theo lệnh, khẩu trang chỉ có thể được tháo ra 
để ăn hoặc uống nếu một cá nhân ngồi trong khu vực dành riêng cho mục đích đó. 

Thành phố gửi lời cảm ơn vì cư dân đã tiếp tục làm tốt vai trò của mình, giữ khoảng cách tiếp xúc, giữ 
vệ sinh tốt và đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan. 

Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng đúng cách đối với khẩu trang thông thường và Thiết Bị Bảo Hộ Cá 
Nhân khác (Personal Protective Equipment, PPE), vui lòng truy cập www.peelregion.ca. 

Thông tin và nguồn lực bổ sung cho các doanh nghiệp và nhà điều hành cơ sở có sẵn 
tại www.brampton.ca/masks. 

Để biết thông tin cập nhật mới nhất về những gì Thành Phố Brampton đang thực hiện trong tình hình 
dịch COVID-19, vui lòng truy cậpwww.brampton.ca/covid19. 
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