
 

 
 
 

 

Brampton đang phải đối mặt với tình hình lũ lụt cục bộ diện rộng 

Cư dân được nhắc nhở phải giữ an toàn 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 17 tháng 2 năm 2022) – Brampton đang phải đối mặt với tình hình lũ lụt 
cục bộ diện rộng trên khắp thành phố. Cư dân được nhắc nhở phải giữ an toàn khi lũ lụt xảy ra. 

Vào thời điểm này, Thành Phố xác định những địa điểm sau đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt cục bộ:  

• Đường Wanless tại Đại Lộ Winston Churchill 
• Đường Heritage từ Bovaird Drive đến Wanless Drive 
• Đường Creditview tại Đường Hallstone 
• Đường Creditview tại Đại Lộ Steeles 
• Đường Churchville tại Đại Lộ Steeles 
• Cầu Clarence Street 
• Cầu Kiwanis tại Làng Peel 

Cư dân nên tránh những khu vực này nếu có thể và tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn:  

• Nước đọng lại có thể tích điện từ hệ thống điện trong nhà và đường dây điện ngầm hoặc đường 
dây điện bị rơi. Hãy giữ cho bản thân, trẻ em và vật nuôi của bạn tránh khỏi vùng nước đọng và 
đường dây điện bị rơi. 

• Nước lũ có thể di chuyển nhanh và có nguy cơ gây chết đuối. Hãy bảo vệ bản thân bạn và 
không được lái xe hoặc đi qua vùng nước lũ. 

• Các công trình xây dựng có thể bị ảnh hưởng và trở nên không an toàn. Hãy rời khỏi nhà ngay 
nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nền móng và cấu trúc có thể bị hư hại, bao gồm cả 
mái hiên và phần nhô ra. 

• Nước lũ thường làm xói mòn đường dành cho xe và lối đi bộ. Đường dành cho xe có thể đã yếu 
đi và có thể sụp đổ dưới sức nặng của một chiếc ô tô. Không được lái xe hoặc đi qua vùng nước 
lũ. 

• Nước lũ có thể chứa nước cống (có thể chứa vi khuẩn, vi-rút hoặc ký sinh trùng), hóa chất và 
mảnh vỡ như mảnh thủy tinh. Tránh các vùng đất thấp. Hãy giữ cho bản thân, gia đình và vật 
nuôi tránh khỏi vùng nước lũ. 

• Không được đi vào khu vực lũ lụt trừ khi mặc quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp. 

Nếu cư dân gặp nguy hiểm, hãy gọi 9-1-1 ngay lập tức. Để báo cáo về việc ngập úng cục bộ trên các 
tuyến đường trong thành phố, các hố ga thoát nước mưa bị tắc hay tầng hầm bị ngập, hãy gọi 311. 

Cư dân có thể theo dõi @BEMOPrepared trên Twitter để được cập nhật thông tin mới nhất và truy cập 
trang web www.brampton.ca để được biết thông tin an toàn về lũ lụt. 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/bemoprepared&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|476527017156461c80d908d9f269896c|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637807357908910212|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=WN/KVNCpd7mGPxuzfFXx/Lmwfs6zU/SAqlaNioq1j+k=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/Welcome.aspx
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