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Ang Lungsod ng Long Beach ay Naghahandog ng
mga Tiket ng Aquarium ng Pasipiko para sa Mga
Taong Tumatanggap ng Unang Bakuna sa COVID-19
Magagamit ang mga tiket mula Mayo 11 hanggang Mayo 15
Long Beach, CA - Ngayon mula sa Mayo 11 hanggang Sabado Mayo 15, ang
Departamento ng Kalusugan at Serbisyong Pantao sa Lungsod ng Long Beach ay
nagbibigay ng dalawang pangkalahatang tiket sa pagpasok sa Akwaryum ng Pasipiko
sa sinumang tumatanggap ng kanilang unang bakuna sa COVID-19 bilang isang
insentibo para sa mga karapat-dapat na tao na nagpapabakuna.
"Habang nagawa namin ang napakalaking hakbang sa pagbabakuna sa 60% porsyento
ng mga karapat-dapat na residente ng Long Beach at 96% na porsyento ng aming mga
nakatatanda, alam namin na ang pag-aalangan ng bakuna para sa ilan ay totoo," sabi ni
Alkalde Robert Garcia. "Gagawin namin ang lahat na maaari nating gawin upang
hikayatin ang mga tao na mabakunahan, at kasama rito ang mga insentibo."
Mula ngayon hanggang Mayo 15, ang mga makakatanggap ng kanilang unang dosis ng
bakunang Pfizer o Moderna para sa COVID-19 o kanilang isang dosis na bakuna na
Johnson & Johnson / Janssen sa pamamagitan ng anumang pagsisikap sa
pagbabakuna na pinamamahalaan ng Lungsod ay bibigyan ng dalawang mga tiket sa
Aquarium ng Pasipiko. Ang City-run vaccination efforts kung saan ang mga lugar na
magbibigay ng mga tiket ay kasama ang mga sumusunod:
● Long Beach Convention Center
● Mobile Community Clinics sa Admiral Kidd, MacArthur atHoughton Parks

● Mobile Vaccination Vehicles ay para sa mga indibidwal na homebound at mga
tao sa mga kapit-bahayan na higit na naapektuhan
● Mobile vaccination at local schools

"Ang pangangailangan para sa bakuna sa COVID-19 ay naging mabagal sa buong
Estado ng California at Estados Unidos sa mga nagdaang linggo, kabilang ang sa Long
Beach," sabi ng Direktor ng Departamento ng Kalusugan at Serbisyong Pantao nf
Lungsod ng Long Beach na si Kelly Colopy. "Habang ang Long Beach ay patuloy na
isang nangungunang puwersa sa paglulunsad ng pagbabakuna, na nabakunahan nang
higit sa 300,000 katao sa buong lungsod, nakatuon kaming maghanap ng mga
makabagong solusyon upang madagdagan ang bilang ng mga taong nabakunahan."
Patuloy na gagalugarin ng Lungsod ang iba’t-ibang mga insentibo at diskarte upang
hikayatin ang lahat ng karapat-dapat na residente na protektahan ang kanilang sarili at
kanilang mga mahal sa buhay mula sa COVID-19.
Ang mga karapat-dapat ay makakatanggap ng pagbabakuna nang walang apoyntment
mula alas 11:00 ng umaga hanggang alas 5:00 ng hapon tuwing Lunes hanggang
Biyernes at alas 10:00 ng umaga hanggang alas 3:00 ng hapon sa Sabado para sa
parehong mga pagpipilian sa drive-through at walk-up sa Long Beach Convention
Center. Ang mga taong interesadong mag-iskedyul ng isang aponytment ay maaaring
gawin ito sa pamamagitan ng pagbisita sa portal ng pagbabakuna ng Estado sa,
MyTurn.ca.gov, o sa pagtawag sa CA COVID-19 Hotline sa 833.422.4255.
Noong Mayo 10 ay mayroon nang 53,107 na COVID-19 na kaso Sa Long Beach at 932
katao na ang namatay mula sa bayrus. Mahigit sa 311,000 daang libo na mga bakuna
na ang naibigay, na kinabibilangan ng halos 180,000 daang libong unang dosis at halos
132,000 daang libong pangalawang dosis na bakuna. Ang lahat ng mga bakuna ay
ibinibigay nang walang bayad at direktang ibinigay ng pamahalaang pederal.
Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19 na may detalye sa lahat na
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang ating mga
residente ay manyaring bisitahin ang longbeach.gov/COVID19 at sundan sa
@LongBeachCity sa Facebook, Twitter at Instagram.
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