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Lungsod ng Long Beach Upang Mahanay sa
Kagawaran ng Public Health Guide ng California para
Paggamit ng mga Maske
Long Beach, CA - Noong Hunyo 9, 2021, ang Kagawaran ng kalusugan ng Publiko ng
California (CDPH) ay naglabas ng bagong gabay para sa mga indibidwal para sa
paggamit ng mga maskara para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang na-update
na patnubay na ito ay umaayon sa patnubay sa pagsuot ng maske na ibinigay ng
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at magkakabisa sa Hunyo 15, 2021.
“Mahalaga para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo na ihanay namin ang
aming mga patakaran sa pagsusuot ng maske sa Estado,” sabi ni Alkalde Robert
Garcia. “Hindi namin plano na magkaroon ng mas mahigpit na mga patakaran ng
Kalusugan sa Publiko ng California.”
Sa ilalim ng bagong patnubay sa CDPH, ang mga indibidwal na kumpletong
nabakunahan na ay hindi kinakailangang magsuot ng pantakip sa mukha maliban sa
ilang mga setting tulad ng mga kapaligiran ng pangangalagang pangkalusugan, sa
pampublikong transportasyon, kasama ngunit hindi limitado sa mga eroplano, bus, taxi
at rideshare at panloob sa K-12 na mga paaralan, pangangalaga sa bata at iba pang
mga setting ng kabataan, at ilang mga pagtitipon ng mga setting ng pamumuhay (hal.
Mga walang tirahan at mga pasilidad sa detensyon). Ang Lungsod ng Long Beach ay
nakahanay sa Estado sa lahat ng mga patnubay sa pagsusuot ng maske.
Ang mga pantakip sa mukha ay mananatiling kinakailangan para sa mga indibidwal na
hindi pa kumpleto ang bakuna sa mga panloob na pampublikong kapaligiran at
negosyo, kasama ngunit hindi limitado sa mga restawran, mga tindahan ng tingi at mga
sentro ng libangan ng pamilya.

Nagtakda rin ang CDPH ng mga alituntunin para sa mga megang mga kaganapan na
nailalarawan bilang mga panloob na kaganapan na may higit sa 5,000 libong mga tao o
mga panlabas na kaganapan na may higit sa 10,000 mga tao.
Ang mga panloob na kapanagap sa mga megang pagdiriwang tulad ng mga
kombensyon, kumperensya, expo pangyayari ng pampalakasan at konsyerto ay dapat
sumunod sa mga alituntunin at bilang karagdagang sa pangkalahatang mga
rekomendasyon pangkalusugang pampublikong rekomendasyon:
● Ang pagpapatunay ng katayuan ng buong nabakunahan na o isang pre-entry na
negatibong resulta ng pagsusuri ay kinakailangan ng lahat ng mga dadalo.
● Ang impormasyon ay kitang-kitang mailalagay sa lahat ng mga komunikasyon,
kabilang ang mga reserbasyon at mga tiketing sistem, upang matiyak na may
kamalayan ang mga bisita sa mga kinakailangan sa pagsusuri at pagbabakuna
(kabilang ang mga katanggap-tanggap na moda ng pagpapatunay).
Ang mga megang mga kaganapan sa labas, tulad ng mga piyesta ng musika o pagkain,
palabas sa kotse, malalaking kaganapan sa pagtitiis, marathon, parada, pangyayaring
pampalakasan at konsyerto ay dapat sumunod sa mga sumusunod na alituntunin at
bilang karagdagan sa pangkalahatang mga rekomendasyon sa kalusugan ng publiko:
● Ang pag-verify ng buong katayuang nabakunahan o resulta ng pre-entry na
negatibong pagsusuri ay masidhing inirekomenda para sa lahat ng mga dumalo.
● Ang mga dumadalo na hindi nakakapag-patunay sa katayuan na sila ay
nabakunahan na ay dapat hilingin na magsuot ng mga pantakip sa mukha.
● Ang impormasyon ay kitang-kitang mailalagay sa lahat ng mga komunikasyon
kasama na ang mga reserbasyon at mga tiketing sistem upang matiyak na may
kamalayan ang mga panauhin na lubos na inirekomenda ng Estado na ganap
silang mabakunahan at kumuha ng isang negatibong pagsubok Sa COVID-19
bago dumalo sa kaganapan o magsuot ng takip sa mukha.

Ang Kagawaran ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho ng California (Cal/OSHA)
Nobyembre ay patnubay sa emerhensya na patuloy na nasa lugar. Ang patnubay sa
Lupon ng Kaligtasan at Pamantayan sa Trabaho ng Hunyo 3, 2021 ay naalis sa pulong
noong Hunyo 9 na bumalik sa mga kinakailangan sa pagsuot ng maske, distansya,
pagsubok at paglilinis ng Nobyembre 2020. Patuloy na hinihiling ang mga empleyado
na magsuot ng mga pantakip sa mukha at distansya habang nasa trabaho kahit ano
ang katayuan ng bakuna. Inaasahan ng Lupong ng Kaligtasan at Pamantayan sa

Trabaho ng California ang na-update na patnubay na ipakita para sa boto sa pulong
nitong Hunyo 17. Ang anumang mga pagbabago ay magkakabisa sa Hunyo 28.
Inaasahan ng Lungsod na sundin ang mga alituntunin ng Cal.OSHA sa pag-update sa
kanila.
Ang umiiral na patnubay sa pagsuot ng maske ng Estado at Lungsod ay mananatili sa
lugar hanggang Hunyo 15. Ang isang order ng estado na binabago ang mayroon nang
mga alituntunin ay inaasahan ng Estado bago ang Hunyo 15 kung saan ang Lungsod
ay makakasama.
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