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Ang Lungsod ay Maglilipat sa Rapid Assessment
Clinic papunta sa Mobile Outreach Vehicle Team
Hunyo 1
Kasama sa patuloy na mga serbisyo ang pagsusuri sa Covid-19, mga
referral at edukasyon sa kalusugan
Long Beach, CA – Sa pagtatapos ng pamantayang pagpapatakbo nito ngayon, sa Mayo
28 ay magpapatakbo ang Lungsod ng Long Beach nang isang istraktura ng Rapid
Assessment Clinic (RAC) na matatagpuan sa Long Beach College Pacific Coast
Campus at ililipat ito sa isang onsite na koponan ng sasakyan para sa mobile outreach.
Ang bagong pangkat ng RAC mobile outreach ay magsisimulang operasyon sa Martes,
Hunyo 1 at magpapatuloy na magbigay ng iba’t-ibang mga serbisyong medikal na
walang gastos sa pamayanan.
Ang koponan ng RAC mobile outreach na sasakyan ay itatalaga sa Paradahan ng Lot
One ng PCC na matatagpuan sa sulok ng Orange Avenue at Pacific Coast Highway na
katabi ng pang-evening vaccination clinic ng Lungsod. Ang mobil RAC ay magpapatuloy
na patakbuhin tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 10 ng umaga hanggang al 1
ng hapon at magbibigay ng iba’t-ibang mga serbisyo nang walang gastos, kasama na
ang pagsusuri at mga referral ng COVID-19 pati na rin ang mga serbisyong
pang-edukasyon sa kalusugan at pag-abot sa publiko. Inaasahan din na ibibigay ang
COVID-19 na pagbabakuna sa hinaharap. Ang RAC mobile outreach na sasakyan ay
inaasahang magbibigay ng mga serbisyo sa natitirang taon.
Ang demobilization na kasalukuyang umiiral ay mayroon nang pasilidad ng RAC at
malapit nang matapos sa Lungsod at sa Lalawigan na mananatili na pinakamaliit na
paghihigpit ng Estado na yellow tier na may tulin ng kaso na mas mababa sa isang
bagong kaso (bawat 100k) araw-araw na mas mababa sa 2% porsyento na positibong

tulin at mas mababa sa 2.2% na porsyento sa sukatan sa katarungan na
pangkalusugan. Ang tulin ng kaso sa hospital ay nanatiling matatag at mababa din
kumpara sa taas ng pandemik nang mga hospitalisasyon ng lugar ay tumaas ng 400%
na daang porsyento at ang kapasidad ng intensive care unit (ICU) ay bumaba sa 12.5%
na porsyento noong Disyembre 2020 na pagkatapos ay sinundan ng pinakamatinding
buwan sa Estado ng pandemya noong enero 2021. Ang malawakang pagkakaroon ng
bakuna sa COVID-19 ay nag-ambag sa kalakaran na ito dahil higit sa 51% porsyento
ng mga residente ng Long Beach ang nabakunahan hanggang ngayon na kabilang ang
98.5% porsyento ng mga residente na may edad na 65 pataas.
Ang pagbabago sa kung paano tumatakbo ang RAC ay nakahanay din sa
kasalukuyang pagsisikap ng Lungsod na ilipat sa isang modelo ng mobile para sa
pagsubok sa COVID-19. Ang pagsubok sa mobile ay magagamit para sa mga hindi
maaaring iwanan ang kanilang mga tirahan para sa iba't ibang mga kadahilanan tulad
ng mga isyu sa kadaliang mapakilos o napapailalim na mga kondisyon sa kalusugan at
maaaring gawin sa mga tirahan o pasilidad tulad ng matitigas na tahanan sa mga
bihasang pasilidad sa pag-aalaga at iba pang mga pasilidad na mag-ipon. Higit pang
impormasyon tungkol sa mga pagsisikap sa pagsubok sa mobile ng Lungsod ay
magagamit here. Upang humiling ng pagsusuri sa mobile na ito ang mga tao ay
maaaring kumpletuhin ang form o tumawag sa Public Health Info Line sa 562.570.4636
tuwing Lunes hanggang Biyernes mula ala 9 ng umaga hanggang ala 5 ng hapon.
Inilunsad noong Abril 2020 ang RAC at mula noon ay may malaking naiambag sa mga
pagsisikap sa pagtugon sa emerhensiya para sa COVID-19 ng Lungsod sa
pamamagitan ng:
● Naglilingkod sa 22,819 indibidwal para sa mga iba’t ibang pangangailangang
medikal.
● Nagbibigay ng pagsusuri sa COVID-19 para sa 3,504 na libong katao.
● Pagkuha ng 6,146 na oras ng mga nagboboluntaryo na nagresulta sa isang
tinatayang pagtitipid sa gastos na $224,755 na daang libong.
Ang mga tauhan ng mga boluntaryong medikal at di-medikal na mga propesyonal mula
sa Long Beach Health Department at mga miyembro ng Long Beach Medical Reserve
Corps at mga mag-aaral sa pag-aalaga mula sa mga lokal na paaralan at Pacific
Gateway at ang RAC ay nagpatuloy na magbibigay ng isang bilang ng mga serbisyo sa
nakaraang taon na kabilang ang medikal tulong sa mga tao na maaaring napipilitang
bumisita sa isang emergency room para sa iba’t ibang mga kondisyong medikal sa

buong pandemya na nagpapagaan sa pila sa mga ospital. Ang mga serbisyo ay may
kasamang mga pagtatasa at paggamot para sa mga karaniwang karamdaman tulad ng
pananakit ng tainga at impeksyon sa ihi; mga pagbabago ng reseta para sa mga
karaniwang gamot para sa hypertension gastroesophageal reflux disease (GERD), mga
isyu sa teroydeo, kolesterol, diabetes, depresyon at mga alerdyi; mga pagsusuri para sa
mga indibidwal na may sintomas tulad ng trangkaso; at COVID-19 na drive-thru na
pagsusuri.
Para sa mga katanungan sa midia ay maaaring idirekta sa Sentro ng Pinagsamang
Impormasyon sa Lungsod ng Long Beach jic@longbeach.gov o 562.570.NEWS.
Para sa mga bagong impormasyon tungkol sa COVID-19 at mga detalye na ginagawa
ng Lungsod ng Long Beach para sa kaligtasan ng mga residente, bisitahin ang
longbeach.gov/COVID19 at sundan kami sa @LongBeachCity sa Facebook, Twitter at
Instagram. Ang gma tao ay maaaring bisitahin ang longbeach.gov/COVID19data para
sa mga makabagong impormasyon tungkol sa kaso at mga bakuna.
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