
 

 

Bãi đỗ xe trên đường, sân chơi và giữ khoảng cách tiếp xúc: Thành Phố 
nhắc nhở cư dân tuân thủ luật lệ trong COVID-19 

  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 30 tháng 6 năm 2020) – Thành Phố Brampton nhắc nhở cư dân về tầm 
quan trọng của việc tuân thủ quy định trong cả năm. Quy định là cần thiết 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. 

Những cư dân Brampton được nhắc rằng, mặc dù Vùng Peel đã bước sang Giai Đoạn 2, song những 
người không tuân thủ quy định 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. 

Bãi đỗ xe trên đường trong thành phố 

Nhân viên sẽ tiếp tục thực thi xử phạt các vi phạm theo Quy Định Giao Thông và Đỗ Xe của Thành Phố 
vào tháng 7 mà tạm thời bị hoãn lại do đại dịch COVID-19. Vào thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020, sẽ 
tiếp tục thực thi việc đỗ xe qua đêm. Theo Quy Định Giao Thông và Đỗ Xe của Thành Phố, các phương 
tiện không được đỗ trên đường trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 6 giờ sáng. Vào thứ Hai, ngày 20 
tháng 7 năm 2020, sẽ tiếp tục thực thi vi phạm đỗ xe ba giờ. Theo quy định, các phương tiện không 
được đỗ trên đường phố quá ba giờ một lần. 

Các cân nhắc đến việc đỗ xe tiếp tục có sẵn trực tuyến hoặc bằng cách gọi theo số 311. Đối với các 
phương tiện cần đỗ trên đường sau ngày 6 tháng 7 năm 2020, có sẵn đơn đăng ký trên trang web của 
Thành Phố. Ngoài ra, có thể đỗ phương tiện trên khoảng trống đường lái xe lớn giữa vỉa hè và đường 
phố. 

Các công ty an ninh tư nhân chịu trách nhiệm theo dõi và thông báo xử phạt đối với tài sản tư nhân 
cũng sẽ tiếp tục thực thi đối với vi phạm Đỗ Xe tại Tài Sản Tư Nhân, đồng thời tiếp tục thực thi xử phạt 
các vi phạm đỗ xe tại nơi dễ tiếp cận và thực thi cho tuyến đường cứu hỏa. 

Sử dụng công viên 

Mặc dù các công viên của Thành Phố hiện đang mở cửa, song cư dân được nhắc nhở rằng trong Giai 
Đoạn 2, tất cả các sân chơi và thiết bị vui chơi, thiết bị thể dục ngoài trời và hệ thống nước uống vẫn 
đóng cửa để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cư dân. 

Giữ khoảng cách tiếp xúc 

Khi cư dân tiếp tục ra ngoài để tận hưởng thời tiết mùa hè, Thành Phố xin nhắc cư dân về tầm quan 
trọng của việc giữ khoảng cách tiếp xúc. Mọi người phải giữ khoảng cách 2,0 mét với bất kỳ ai bên 
ngoài nhóm xã hội của họ. Các cuộc tụ họp từ mười người trở lên cũng bị cấm theo EMCPA. 

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
https://www.brampton.ca/EN/residents/Parking/Pages/Permission-to-Park.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://ontario.ca/socialcircles&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|52eb86419d0547e132e208d81d3e86b0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637291501675531682&sdata=1FZB7Cg5lVi8qEVlVWD1hujTrqZNEfDIipFLSI8DoJs=&reserved=0


 

 

Để báo cáo các cuộc tụ họp hơn mười người hoặc một doanh nghiệp không tuân thủ các biện pháp giữ 
khoảng cách tiếp xúc, yêu cầu cư dân gọi vào 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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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https://letsconnect.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/EN/residents/By-Law-Enforcement/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

