Lungsod ng Long Beach
Fire Department

Maligayang Pagdating Sa Website ng Fire Department ng Long
Beach
Misyon ng Fire Department ng Long Beach ang pangalagaan ang mga buhay, ari-arian at ang
kapaligiran, pahusayin ang kalidad ng buhay at kaligtasan ng komunidad.
Noong Marso 16, 1897, nang nangangamba ang mga mamamayan ng Long Beach tungkol sa
tumataas na bilang ng mga hindi ma-kontrol na mga sunog, 28 charter members ang pumirma
bilang mga bumbero. Bagkus, naitatag ang Fire Department ng Long Beach Fire upang
pagsilbihan ang komunindad. Higit pang kasaysayan ng LBFD
Malayo na ang narating ng Fire Department ng Long Beach mula sa mapagkumbaba nitong
simula at sa kasalukuyan ay mayroon kaming 527.26 FTE (full time equivalent) na unipormado
at sibilyang tauhan na may badyet. Video

Ang Aming Mga Pangunahing Serbisyo






Magpanatili ng presensya sa buong lungsod upang epektibong makatugon sa sunog,
medical, beach at waterway na mga emergency.
Maglaan ng epektibong mga serbisyo sa pagpigil, edukasyon at kahandaan.
Makipag-ugnayan sa mga pagsisikap ng disaster management ng Lungsod at Homeland
Security.
Pahusayin ang kalidad ng buhay para sa ating komunidad.
Long Beach Fire Department Headquarters

Fire Headquarters
3205 Lakewood Boulevard
Long Beach, CA 90808
Phone: (562) 570-2500
Impormasyon tungkol sa Mga Lokasyon ng Istasyon
Ipinagmamalaki naming ang aming trabaho at naniniwalang ang aming web site ay nagbibigay
sa iyo ng pagkakataon na mas makilala an gaming mga inaalok na serbisyo, kasama ang:
Emergency Services | Pagpigil ng Sunog | CERT | Junior Lifeguards | Safe Haven | Safe
House | CPR Training
Umaasa kaming matutuwa ka sa iyong virtual tour ng Department at ikinalulugod naming ang
iyong mga komento.

Lungsod ng Long Beach
Fire Department
Mga Numero ng Telepono
Dispatch/ Non-Emergency
Telepono: (562) 591-7631
(huwag i-dial kung kailangan mo ng tugon sa emergency)
Pag-iwas sa Sunog
Telepono: (562) 570-2563
Training Center
Telepono: (562) 570-3350
Community Services
Telepono: (562) 570-2519
CERT Hotline
Telepono: (562) 570-2525
Marine Safety Division
Telepono: (562) 570-1286
Mga Klase para sa CPR
Telepono: (562) 570-2568

