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Inilunsad ng Lungsod ang Klinika sa Pagbabakuna ng
Masa sa Long Beach Convention Center
Ipinakilala din ng Lungsod ang VaxLB, isang COVID-19 Portal sa
Pagbabakuna
Long Beach, CA - Ang Lungsod ng Long Beach ay naglulunsad ng isang klinika sa
pagbabakuna ng masa sa Long Beach Convention at Entertainment Center para sa
mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan at mga nakatatanda. Kinakailangan
ang mga appointment.
“Ang aming bagong klinika sa pagbabakuna ng masa ay magpapalawa ng aming
kakayahang mabakunahan ang mas maraming tao sa isang araw kaysa sa dati,” sabi
ng Mayor ng Long Beach na si Robert Garcia. “Ang aming programa sa pagbabakuna
ay mabilis na naging modelo sa buong estado at ipinagmamalaki namin kung gaano
kami kabilis na gumagalaw sa mga grupo.”
Ang Lungsod ng Long Beach ay patuloy na nagbibigay ng mga bakuna sa sandaling
nagkakaroon nito. Ang mga bakuna ay ipinamahagi sa mga manggagawa ng ospital,
mga frontline na manggagawa sa kalusugan ng Lungsod, mga bumbero at EMT ng
Kagawaran ng Apoy ng Long Beach. Noong nakaraang linggo, sinimulan ng Lungsod
ang Phase 1B ng plano ng paglabas ng bakuna nang ang iba pang mga empleyado ng
Lungsod na kritikal sa mga pagsisikap sa pagtugon sa emerhensiya na COVID-19 ay
nakatanggap ng bakuna at ang pagbabakuna ng mga nakatatanda ay nagsimula noon
Enero 16. Sa ngayon, higit sa 21,000 na mga bakuna ang naibigay ng walang bayad at
naibigay ng direkta ng pederal na gobyerno.
Inilunsad din ngayon ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao (Kagawaran
ng Kalusugan) ang VaxLB, isang bagong portal ng bakuna na ginagawang madali at
mas malinaw ang proseso ng pag-alam tungkol sa at pag-iskedyul ng mga bakuna sa

COVID-19. Sa pamamagitan ng pagbisita sa longbeach.gov/vaxLB, ang mga tao ay
maaaring mag-signup upang maabisuhan kung oras na nila na makakuha ng bakuna sa
COVID-19. Nagbibigay din ito ng impormasyon, kabilang ang pansariling serbisyo sa
pagpapa-appointment, sa sandaling magkaroon ng mga bakuna, para sa mga taong
kwalipikadong mabakunahan. Ang site at sign-up form ay makikita sa wikang Ingles,
Espanyol, Tagalog at Khmer.
“Ang aming layunin ay ang maipamahagi ang bakuna nang patas, pantay at mabilis
hangga’t maaari,” sabi ng Direktor ng Kagawaran ng Kalusugan na si Kelly Colopy.
“Papalinawin ng VaxLB ang proseso ng pagbabakuna at papayagan ang proseso ng
aming pagbabakuna na maging mas maayos pa.”
Ang pamamahagi at pagbibigay ng bakuna ay isang normal na tungkulin ng Kagawaran
ng Kalusugan. Ang Public Health Emergency Management team at coordinator ng
imunisasyon ay nagsasanay at nag-eehersisyo upang maghanda para sa mga bakuna
sa masa sa loob ng ng maraming taon. Bawat taon, kabilang ang taon na ito, ang
Kagawaran ng Kalusugan ay nagsasanay para sa distribusyon ng emerhensiyang
bakuna sa pagkondukta ng mga kaganapan ng pagbabakuna ng masa sa lungsod sa
panahon ng trangkaso kapag nagbibigay ito ng mga libreng drive-thru na pagbabakuna
sa trangkaso.
Noong nakaraang buwan, inihayag ng Lungsod ang plano nito para sa pantay na
pamamahagi ng mga bakuna sa COVID-19. Ang Kagawaran ng Kalusugan ay
nangangasiwa sa proseso ng pamamahagi ng bakuna at sumusunod sa patnubay mula
sa Centers for Disease Control (CDC) at ng Estado ng California. Mga karagdagang
detalye tungkol sa plano ng pamamahagi ng bakuna ay makikita sa website ng
Lungsod.
Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19, at mga detalye sa lahat ng
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang aming mga
residente, bisitahin ang longbeach.gov/COVID19 at sundan ang @LongBeachCity sa
Facebook, Twitter at Instagram.
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