
 

 

Bãi đỗ xe, công viên và sân chơi: Thành Phố nhắc nhở cư dân tuân thủ luật 
lệ trong COVID-19 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 14 tháng 5 năm 2020) – Thành Phố Brampton nhắc nhở cư dân về tầm 
quan trọng của việc tuân thủ quy định trong đại dịch COVID-19 và trong cả năm. Quy định được đưa ra 
để giúp duy trì một thành phố an toàn và sạch sẽ, và mọi cư dân Brampton đều đóng một vai trò trong 
việc duy trì các tiêu chuẩn này. 

Các cá nhân không tuân thủ quy định về giữ khoảng cách tiếp xúc có thể bị phạt tối thiểu $500 và tối đa 
lên tới $100.000 cho mỗi lần vi phạm theo Quy Định Biện Pháp Khẩn Cấp COVID-19 của Brampton, 
hoặc bị phạt theo Đạo Luật Quản Lý Khẩn Cấp Và Bảo Vệ Dân Sự (EMCPA). Cư dân cũng có thể bị 
phạt theo các quy định Thành Phố liên quan khác nếu họ không tuân thủ. 

Đỗ xe an toàn 

 Quy Định Giao Thông 93-93của Thành Phố quy định rằng các phương tiện không được phép đỗ trên 
bất kỳ phần nào của vỉa hè theo cách gây cản trở vỉa hè. Làm như vậy có thể gây nguy hiểm cho người 
sử dụng vỉa hè và gây trở ngại cho xe đẩy, xe lăn và người đi bộ. Theo quy định, các phương tiện cũng 
không được phép đỗ theo cách gây cản trở giao thông. Các phương tiện không được phép đỗ nhô ra 
trên lòng đường. 

Nếu cần thiết, cư dân có thể cân nhắc đỗ xe song song với lề đường trên phần đường được trải nhựa 
đường của đường lớn. Khi đỗ theo cách này, các phương tiện không thể lấn chiếm lòng đường hoặc 
vỉa hè. 

Trong thời điểm này, vì tất cả các bãi đỗ xe thuộc sở hữu của Thành Phố đều đóng cửa đối với công 
chúng cho đến khi có thông báo mới, nên Thành Phố đã tạm thời ngừng thi hành đỗ xe trên đường 
ngoại trừ các vấn đề liên quan đến dịch vụ sức khỏe, an toàn và khẩn cấp như: chặn đường lái xe và 
cột nước chữa cháy, chặn vỉa hè, chướng ngại vật trên đường, tuyến đường cứu hỏa và đảm bảo 
phương tiện khẩn cấp có lối đi.  

Sử dụng công viên và đường mòn 

Mặc dù các công viên của Thành Phố vẫn đóng cửa, song cư dân được phép đi bộ qua các công viên 
trên các lối đi và sử dụng đường mòn. Thành phố vẫn cấm cư dân sử dụng các cơ sở giải trí ngoài trời 
bao gồm: 

• sân chơi và các công trình khác trong công viên; 

• địa điểm dã ngoại, ghế dài hoặc chòi; 
• cơ sở thể thao ngoài trời và thiết bị thể dục ngoài trời, bao gồm sân thể thao, sân bóng 

rổ và tennis; 
• trung tâm giải trí và khu đất xung quanh; và 

• bãi đỗ xe. 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Physical%20Distancing.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Bylaws/Traffic%20ByLaws/9393TXT.pdf


 

 

Thành phố cũng nhắc nhở cư dân không được phép thả rông chó trong tất cả công viên của Thành Phố 
và các công viên dành cho chó vẫn đóng cửa vào thời điểm này. 

Giữ khoảng cách tiếp xúc 

Khi cư dân đi ra ngoài trên vỉa hè, đường mòn, lối đi hoặc các không gian công cộng khác, luôn phải 
duy trì khoảng cách 2,0 mét với những người khác (những người không sống cùng nhà với họ). Các 
cuộc tụ họp từ năm người trở lên cũng bị cấm theo EMCPA. 

Để báo cáo các cuộc tụ họp từ năm người trở lên, yêu cầu cư dân gọi số 311. 

Để biết thêm thông tin về những nỗ lực của Thành Phố để hỗ trợ cộng đồng ứng phó với COVID-19, 
hãy truy cập www.brampton.ca/COVID19 hoặc theo dõi @CityBrampton trên Twitter, 
Facebook và Instagram. Để biết thêm thông tin về những quy định của Thành Phố Brampton, vui lòng 
truy cập www.brampton.ca 
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