
 
 
 

 

Cập nhật về bằng chứng tiêm chủng dành cho các Trung Tâm Giải Trí của 
Thành Phố Brampton 

  
BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 19 tháng 10 năm 2021) – Kể từ ngày 1 tháng 11, bằng chứng tiêm chủng là 
yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các khách từ 12 tuổi trở lên đến các Trung Tâm Giải Trí của Thành Phố 
Brampton, phù hợp với các hướng dẫn của Cơ Quan Sức Khỏe Công Cộng của Peel (Peel Public Health). 
 
Điều này áp dụng cho tất cả người tham gia chương trình và khán giả ở các trung tâm giải trí, bao gồm cả 
thanh thiếu niên, huấn luyện viên, người hướng dẫn, người chăm sóc, tình nguyện viên và cán bộ thể thao. 
Cập nhật này nhất quán với các thành phố khác và sẽ hỗ trợ bảo vệ cộng đồng thể thao thanh thiếu niên 
đang hoạt động tại Peel.  
 
Các phương pháp cung cấp bằng chứng tiêm chủng được chấp nhận 
 
Giải Trí Brampton sẽ chấp nhận những phương pháp cung cấp bằng chứng tiêm chủng sau cùng với một 
giấy tờ tùy thân: 
 

1. Giấy chứng nhận đã chủng ngừa bằng vắc-xin: Bạn có thể lấy giấy này từ cổng đặt trước của tỉnh 
bang, hoặc bằng cách gọi Đường Dây Đặt Trước Vắc-xin của Tỉnh Bang theo số 1-833-943-3900.   
 

2. Chứng nhận vắc-xin điện tử nâng cao của Ontario có mã QR chính thức: Bạn có thể lấy chứng 

nhận này từ cổng đặt trước của tỉnh bang. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.  
 

Xin lưu ý rằng nhân viên vẫn tiếp tục cân nhắc các yêu cầu hoạt động để đảm bảo quy trình sàng lọc diễn ra 
nhanh nhất có thể. Chúng tôi đề nghị các bạn có kế hoạch đến sớm trong hoạt động của mình để đảm bảo 
có đủ thời gian hoàn tất các bước kiểm tra cần thiết. Chúng tôi rất trân trọng sự kiên nhẫn của các bạn trong 
giai đoạn chuyển tiếp này. 
 
Các trường hợp được miễn trừ 
 
Những người không thể tiêm vắc-xin do được miễn trừ y tế sẽ được phép vào cửa bằng giấy báo của bác sĩ 
có ghi rõ việc được miễn chủng ngừa COVID-19.  
 
Xin lưu ý rằng bằng chứng về kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính sẽ không được chấp nhận thay cho 
bằng chứng tiêm vắc-xin đầy đủ. 
 
Tiêm vắc-xin 
 
Hãy bảo vệ bản thân các bạn và cộng đồng chúng ta. Để biết thêm thông tin về việc tiêm vắc-xin, bao gồm 
cả việc đặt lịch hẹn, hãy truy cập trang tiêm vắc-xin của Vùng Peel tại đây. 
 
Đối với các thắc mắc chung, vui lòng gửi email tới recreation@brampton.ca hoặc gọi 311 trong Thành Phố 
Brampton (hoặc 905.874.2000 nếu ở ngoài Thành Phố).  
 
Nhấp vào đây để xem cập nhật mới nhất về sự ứng phó của Thành Phố với COVID-19. 
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 

Prabhjot Kainth 
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền 
Thông & Cộng Đồng 
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton 
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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