
 

 
 
 

 

Thành Phố Brampton tiếp tục mở cửa trở lại dần dần và an toàn với việc dỡ 
bỏ Điều Luật Bắt Buộc Đeo Khẩu Trang 

  

BRAMPTON, ON (18 tháng 3 năm 2022) - Thành Phố Brampton tiếp tục mở cửa trở lại tập trung vào 
sức khỏe và an toàn, với các nhân viên dần dần trở lại văn phòng và các địa điểm làm việc của Thành 
Phố một cách an toàn. 

Điều Luật Bắt Buộc Đeo Khẩu Trang 

Thành Phố đã sửa đổi Điều Luật Bắt Buộc Đeo Khẩu Trang trong phòng chống COVID-19 của 
Brampton để hết hạn vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 3 năm 2022. Điều này phù hợp với việc Tỉnh Bang 
Ontario dỡ bỏ các yêu cầu về việc đeo khẩu trang của tỉnh trong hầu hết các cơ sở vào cùng ngày. 

Khẩu trang sẽ tiếp tục được yêu cầu trong các cơ sở có chọn lọc như giao thông công cộng và nhà ga 
trong nhà, cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà chăm sóc dài hạn và cơ sở chăm sóc tập trung. Cư dân được 
yêu cầu tôn trọng những người chọn tiếp tục đeo khẩu trang ở những nơi không còn bắt buộc. 

Theo Điều Luật Bắt Buộc Đeo Khẩu Trang, khẩu trang không dùng cho y tế được yêu cầu ở tất cả các 
không gian công cộng trong nhà để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Điều luật này được 
ấn định hết hạn vào ngày 1 tháng 4 năm 2022 trước khi sửa đổi. 

Giao Thông Brampton (Brampton Transit) 

Khẩu trang sẽ tiếp tục được yêu cầu trên tất cả các tuyến xe buýt thuộc Giao Thông Brampton và trong 
các nhà ga thuộc Giao Thông Brampton theo các quy định của Tỉnh Bang. Việc làm sạch và vệ sinh vẫn 
còn hiệu lực, các cơ sở và nhà ga có bề mặt cứng sẽ được lau và làm vệ sinh hàng ngày. 

Truy cập www.bramptontransit.com hoặc theo dõi @bramptontransit trên Twitter để cập nhật dịch vụ. 
Mọi thắc mắc có thể gửi trực tiếp về Trung Tâm Liên Lạc của Giao Thông Brampton theo số 
905.874.2999. 

Giải Trí 

Bắt đầu từ ngày 21 tháng 3, mọi người vào các trung tâm giải trí của Thành Phố không còn phải đeo 
khẩu trang. Những ai muốn tiếp tục đeo khẩu trang khi sử dụng các cơ sở giải trí được hoan nghênh. 

Những giới hạn về sức chứa và yêu cầu về bằng chứng tiêm chủng tại các trung tâm giải trí đã được 
xóa bỏ do các quy định có liên quan gần đây của tỉnh bang được dỡ bỏ. 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, khách nên mua các dịch vụ của mình trực tuyến trước khi đến vì tất cả các 
dịch vụ đều là loại hình đến trước, được phục vụ trước. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Mandatory%20Face%20Coverings.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|51a52769c78c4742027208da091e6e75|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637832323551600778|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=5NyHPWjTOrkZngVhDI7pU6qhB/m9Nb7l8F8QL2MfYdM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.bramptontransit.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|51a52769c78c4742027208da091e6e75|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637832323551600778|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=MBL8vEBj79iV9WHFS+DLExcykSKj0deArNInUSF52UU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BramptonTransit&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|51a52769c78c4742027208da091e6e75|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637832323551600778|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=liiq86shnkcrEV8CC3JvhRDnkLV9/sWO3CfEIfNQJ14=&reserved=0


 

 

Tìm duyệt và đăng ký các chương trình hiện có tại www.brampton.ca/registerforprograms, bằng cách 
gọi 311, hoặc đến trực tiếp bất kỳ trung tâm giải trí nào của Thành Phố. 

Các phái đoàn 

Các phái đoàn sẽ vẫn duy trì từ xa trong tất cả các cuộc họp của Thành Phố cho đến Thứ Tư, ngày 30 
tháng 3 năm 2022. Sau ngày 30 tháng 3, các phái đoàn gặp gỡ trực tiếp sẽ được phép, và vẫn có sẵn 
lựa chọn tham gia từ xa. 

Lịch họp sắp tới của Thành Phố có thể được tìm thấy tại tại đây. 

Sàng Lọc COVID-19 

Không còn cần phải sàng lọc trước để vào các cơ sở của Thành Phố, bao gồm cả các cơ sở Giải Trí. 
Cư dân được khuyến khích tiếp tục ở nhà nếu họ cảm thấy không khỏe. 

Thành Phố gửi lời cảm ơn cư dân vì đã làm tốt vai trò của mình trong suốt đại dịch qua việc giữ khoảng 
cách tiếp xúc, giữ vệ sinh tốt và đeo khẩu trang để giúp ngăn chặn sự lây lan. Cư dân nên tiếp tục đặt 
sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng lên hàng đầu bằng cách ở nhà nếu bị ốm, tiêm vắc-xin mũi đầu 
và mũi tăng cường chống lại COVID-19. Để biết các thông tin được cập nhật mới nhất về tiêm vắc-xin 
COVID-19, vui lòng truy cập vào cổng thông tin vắc-xin của Tỉnh Bang. 
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