
 

 
 
 

 

Trung Tâm Doanh Nhân Brampton sẽ mở cửa trở lại cho khách hàng vào 
ngày 12 tháng 4 

  

BRAMPTON, ON (ngày 8 tháng 4 năm 2022) - Tiếp tục tập trung vào sức khỏe và an toàn, Trung Tâm 
Doanh Nhân Brampton (Brampton Entrepreneur Centre, BEC) và Không Gian Làm Việc Chung (Co-
working Space) sẽ mở cửa trở lại cho các dịch vụ trực tiếp vào các ngày Thứ Ba và Thứ Năm hàng 
tuần, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, có hiệu lực từ Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022.   

Đơn đăng ký phải được nộp và được BEC chấp thuận để sử dụng Không Gian Làm Việc Chung. Có thể 
nộp đơn đăng ký tại Brampton.ca/incubator. Không Gian Làm Việc Chung sẽ có sẵn cho các ứng viên 
được chấp thuận từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 

Kể từ tuần bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 năm 2022, Không Gian Làm Việc Chung sẽ mở cửa ba ngày một 
tuần, với các ngày được xác định sau. 

Các cuộc tham vấn với cố vấn kinh doanh của BEC sẽ vẫn diễn ra trực tuyến tại thời điểm này và 
phải được đặt trước. Tủ khóa không có sẵn. 

Mặc dù không còn bắt buộc phải sử dụng khẩu trang để vào các cơ sở của Thành Phố, nhưng những 
người sử dụng Không Gian Làm Việc Chung được yêu cầu tôn trọng những người chọn tiếp tục đeo 
khẩu trang. Không còn bắt buộc phải tuân thủ giãn cách vật lý, các giới hạn về sức chứa và sàng lọc 
trước, nhưng các cá nhân nên ở nhà nếu cảm thấy không khỏe. 

Bất kỳ ai tiếp cận Không Gian Làm Việc Chung sẽ được yêu cầu vệ sinh không gian làm việc của mình 
trước và sau, cũng như trước và sau khi sử dụng bất kỳ tài sản nào trong khu vực (buồng điện 
thoại/phòng họp).  Khăn lau khử trùng sẽ có sẵn để sử dụng. 

Để biết thêm thông tin về Trung Tâm Doanh Nhân Brampton, hãy truy cập Brampton.ca/bec. 
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