
 

 
 
 

 

Thành phố dỡ bỏ các yêu cầu về bằng chứng tiêm chủng, giới hạn về sức 
chứa tại các trung tâm giải trí 

và địa điểm biểu diễn nghệ thuật của Brampton bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 

BRAMPTON, ON (Ngày 1 tháng 3 năm 2022) - Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3, bằng chứng tiêm 
chủng sẽ không còn được yêu cầu nữa và các giới hạn còn lại về sức chứa sẽ được dỡ bỏ tại 
các trung tâm giải trí và địa điểm biểu diễn nghệ thuật của Brampton. Các biện pháp này tuân 
theo thông báo của Chính Quyền Ontario từ ngày 14 tháng 2 và hướng dẫn của Peel Public 
Health. 

Những người ghé qua các trung tâm giải trí hoặc địa điểm biểu diễn nghệ thuật ở Brampton sẽ 
vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang không dùng trong y tế khi ở trong nhà và thực hành giữ 
khoảng cách tiếp xúc. Cư dân được yêu cầu tự sàng lọc các triệu chứng COVID-19 trước khi 
vào các cơ sở của Thành Phố và ở nhà nếu cảm thấy không khỏe. 

Giải Trí 

Các Trung Tâm Giải Trí vẫn mở cửa đối với các chương trình cần đăng ký và tham gia tự 
do. Không cần đăng ký trước khi đến các trung tâm giải trí, tuy nhiên, khuyến nghị mua dịch vụ 
trực tuyến trước khi đến vì tất cả các dịch vụ đều trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. 
Hãy tìm duyệt và đăng ký các chương trình có sẵn 
tại www.brampton.ca/registerforprograms, bằng cách gọi 311, hoặc trực tiếp tại bất kỳ trung 
tâm giải trí nào của Thành Phố.  

Địa Điểm Biểu Diễn Nghệ Thuật 

Các địa điểm biểu diễn nghệ thuật, bao gồm The Rose, mở cửa trở lại hết công suất vào ngày 
1 tháng 3 năm 2022. Mua vé và tìm hiểu thêm tại www.therosebrampton.ca. 

Khẩu trang 

Cư dân được nhắc nhở rằng Thành Phố đã mở rộng Lệnh Đeo Khẩu Trang Bắt Buộc Phòng 
Ngừa COVID-19 tại tất cả các cơ sở của Thành Phố. 
 
Theo Lệnh Đeo Khẩu Trang Bắt Buộc Phòng Ngừa COVID-19, cư dân bắt buộc phải đeo khẩu 
trang không dùng trong y tế tại tất cả các không gian công cộng trong nhà của 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 của COVID-19. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/release/1001600/ontario-moving-to-next-phase-of-reopening-on-february-17&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637817462467351258|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=nGayenu+v7zMQAZdBsiVeI53BSMRmG4PALh0qNQ8P2M=&reserved=0
http://www.brampton.ca/registerforprograms
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.therosebrampton.ca/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|6f29c14757dc4b3ce8f908d9fb9a50b8|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637817462467351258|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=D277D8zeVb4KHCiyi4/50uKm67FPlDGxCCr2nwT2nWo=&reserved=0
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