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Nakatanggap ang Long Beach Airport ng Global
Health Accreditation
Long Beach, CA - Kasalukuyang natanggap ng Long Beach Airport(LGB) ang isang
akreditasyon mula sa nangungunang samahang pangkalakalan para sa mga paliparan
para sa pangako nitong masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng mga pasahero at
empleyado mula nang magsimula ang COVID-19 pandemya.
"Nagambala ng COVID-19 ang industriya ng abyasyon sa hindi pa nagagawang mga
paraan, ngunit ang Long Beach Airport ay mabilis na umangkop," sabi ni Mayor Robert
Garcia. "Nang magsimula ang pandemya, kaagad na nagpakilala ang LGB ng mga
bagong protokol sa kalusugan at kaligtasan, pinananatiling ligtas ang aming komunidad
at natutugunan ang pamantayan para sa pinakamahusay na kasanayan sa industriya."
Pinangangasiwaan ng Airport Council International ang programa sa Airport Health
Accreditation at sinusuri ang paglilinis at pagdidisimpekta, pisikal na distansya,
proteksyon ng mga kawani, pisikal na layout, komunikasyon ng pasahero at pasilidad
ng pasahero.
"Sa pamamagitan ng lahat ng mga pagbabago sa nakaraang taon, ang kalusugan at
kaligtasan ng aming mga pasahero at empleyado ay nananatiling pinakamataas na
prayoridad," sabi ng Direktor ng Long Beach Airport na si Cynthia Guidry. "Ang
akreditasyon na ito ay isang pagpapatunay ng aming pagsusumikap, lalo na mula sa
mga hindi kilalang bayani sa aming team sa Maintenance at Building Services."
Mga hakbang sa kalusugan at kaligtasan na ipinatupad ng LGB ay kinabibilangan ng:
· Pag-aktiba ng drive-through na mga pasilidad ng pagsusuri sa COVID sa
campus ng Paliparan.

Kinakailangan ang mga panakip ng mukha sa lahat ng mga empleyado,
mga pasahero, at mga bisita sa LGB.
· Mga palatandaan sa sahig at iba pang mga panukala ay nasa lugar sa
buong Paliparan upang gabayan ang mga naglalakbay na magsanay ng
pisikal na distansya.
· Mga shield na pangproteksyon ay naka-install sa mga lugar na maraming
trapiko kung saan hindi mapapanatili ang pisikal na pagdistansya, tulad ng
mga counter ng tiket, gate at cash register.
· Ang mga kawani ng Paliparan ay naglilinis at nagdidisimpekta na madalas
na hinahawakan na ibabaw at bagay sa bawat oras. Ang mga airline na
nagsisilbi sa LGB ay nagtatag din ng mas mahigpit na mga protokol sa
paglilinis bago at pagkatapos ng bawat paglipad.
· Ang mga dispenser ng sanitizer para sa kamay ay naidagdag sa pinaka
maraming trapiko na mga lugar at makikita sa bawat humigit-kumulang na 50
talampakan.
· Sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa negosyo, ang LGB ay
nagtatrabaho patungo sa isang touchless na karanasan sa buong Paliparan,
kasama ang paghihikayat sa paggamit ng mga mobile boarding pass at
touchless na pagbabayad sa kainan at tingian.
·

Kapansin-pansin para sa kanilang sapat na panlabas na espasyo at istilo ng isang
throwback ng pagsakay ng sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng panlabas
na mga hagdan ng jet, ang LGB ay nasa posisyon upang mag-alok sa mga
manlalakbay ng isang ligtas at nakakarelaks na karanasan sa paglalakbay na may
maraming sariwang hangin. Ang video ng “Madaling Paglipad sa LGB” ay nagbibigay
ng isang sulyap sa kung ano ang maaasahan para sa mga nagpaplano ng isang
paglalakbay mula sa boutique na paliparan.
"Sa pamamagitan ng pagkamit ng kanilang ACI Airport Health Accreditation,
pinatunayan ng Long Beach Airport ang pangako nitong protektahan ang mga pasahero
at mga manggagawa sa paliparan at nililimitahan ang pagkalat ng COVID-19," sinabi ng
Pangulo at CEO ng ACI-NA na si Kevin M. Burke. "Ipinagmamalaki naming kilalanin
ang Airport Health Accreditation ng Long Beach Airport."
Makikita malapit sa hangganan ng mga Los Angeles at Orange County, ang LGB ay
matatagpuan malapit sa maraming pangunahing mga atraksyon sa Timog California.

Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
mga amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng
isang pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at
sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport at ang Port of
Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng
lungsod, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 171
parke, milya ng mga beach, mga marina, at mga landas ng bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social media upang malamang ang
pinakabagong balita: Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
Tungkol sa Long Beach Airport
Itinatag noong 1923, ang Long Beach Airport (LGB) ay ang pinakalumang paliparan sa
California. Kabilang sa maraming mga parangal nito, ang LGB ay pinangalanang isa sa
Top 10 na paliparan sa 2020 USA Today 10Best Reader’s Choice travel award contest
para sa Best Small Airport. Ang LGB ay nag-aalok ng walang tigil na serbisyo sa
maraming lungsod ng U.S. habang sinusuportahan ang isang malusog na
pangkalahatang paglipad sa komunidad na may higit sa 300,000 taunang operasyon.
Ang paliparan ay isa ring malaking mapagkukunan ng aktibidad pang-ekonomiya at
trabaho, kasama ang LGB Aviation Complex na bumubuo ng $8.6 bilyon na epektong
pang-ekonomiya at pagsuporta sa 46,000 na trabaho. Ang LGB ay isang enterprise ng
Lungsod ng Long Beach na sumusuporta sa kanilang sarili at hindi tumatanggap ng
mga lokal na dolyar ng buwis. Ipinagmamalaki ng Paliparan ang sarili sa pag-preserba
ng pinapahalagang makaysaysayang pamana at pagpapanatili ng isang ligtas,
sustainable, at responsableng operasyon sa kapaligiran. Sundan kami sa Facebook
Instagram at Twitter @LGBAirport.
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