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Bukas na ang mga Pangkomunidad na mga Klinika sa
Pagbabakunang Mobil sa Admiral Kidd, MacArthur at
Houghton na mga Parke
Long Beach, CA – Sinimulan ng lungsod ng Long Beach ang pagpapatakbo para sa
tatlong bagong Mobil na Pangkomunidad na Klinika para sa Pagbabakuna upang
magbigay ng bakuna ng Covid-19 sa mga lugar ng Long Beach na nakakakita ng
pinakamataas na kaso sa nakaraang taon. Ang tatlong mga mobil na klinika ng mga
pagbabakuna na ito ay hindi nangangailangan ng mga apoyntment at bukas sa mga
residente at manggagawa sa Long Beach na 16 na taong gulang at pataas.
“Pinayagan kami ng aming mga mobil na klinika na ilabas ang pagbabakuna sa
komunidad lalo na sa mga lugar na pinaka apektado ng pandemya,” sabi ni Alkalde
Robert Garcia. “ Ang mga karagdagang mobil na mga klinika sa pagbabakuna ay isa
sa maraming mga paraan na tinitiyak namin ang pantay na pamamahagi ng bakuna dito
sa Long Beach.”
Ang bawat isa sa mga lokasyon ng mobil na klinika sa pagbabakuna ay may
kakayahang magbigay ng hanggang sa 200 daang mga apoyntment bawat araw batay
sa dami ng abeylabol na bakuna. Kung sakaling ang lahat ng mga on the spot na
walang apoyntment ay natapos na sa partikular na araw, bibigyan ang mga tao ng
impormasyon sa mga kahaliling lugar ng pagbabakuna sa mobil o inaalok ang mga tao
para sa ibang hinaharap ng apoyntment.
Ang mga mobil na klinika ay magaganap sa mga sumusunod na parke hanggang
sa karagdagang abiso:
● Admiral Kidd Park, 2125 Santa Fe Ave.; Tuwing Lunes alas 3 ng hapon
hanggang alas 5 ng hapon; at tuwing Huwebes alas 9 ng hapon hanggang alas
11 ng umaga.

● MacArthur Park, 1321 E Anaheim St.; Tuwing Martes alas 3 ng hapon hanggang
alas 5 ng hapon; at tuwing Biyernes alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng
umaga
● Houghton Park, 6301 Myrtle Ave.; tuwing Miyerkules alas 3 ng hapon hanggang
alas 5 ng hapon; at tuwing Sabado alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng
umaga.

Ang mga klinika sa pamayanan tulad ng mga ito ay nag-aalok ng direktang mga
pagkakataon sa mga serbisyo sa pagbabakuna para sa mga maaaring walang akses
upang makagawa ng mga apoyntment sa online o na kulang sa mga mapagkukunan
upang makapunta sa isang klinikang bakuna sa masa. Bilang bahagi ng pangako ng
Lungsod na magbigay ng pantay na pamamahagi ng bakuna, ang Kagawaran ng
Kalusugan ay nagsimulang magsagawa ng maliliit na batay sa pamayanan na mga
bakunang mga klinika at kalaunan ay naglunsad ng dalawang mobil na sasakyan
upang mabakunahan ang mga tao sa mga kapitbahayan na pinakamahirap na
tinamaan ng Covid-19 upang mabawasan ang mga epekto ng bayrus.
Ang lahat ng mga residente, at ang mga nagtatrabaho sa Long Beach na may edad na
16 na taong gulang at mas matanda na ginusto na mag-iskedyul nang maaga sa isang
apoyntment sa pagbabakuna ay maaaring bisitahin ang My Turn, at ito ang notipikasyon
sa online na sistema ng COVID-19 ng Estado at sistema ng pag apoyntment o sa
pamamagitan sa pagtawag sa 833.422.4255.
Magagamit din ang mga apoyntment ng walk-up para sa mga karapat-dapat na
residente sa Long Beach Convention Center mula alas 11:00 ng umaga hanggang alas
2:00 ng hapon, Lunes hanggang Sabado.
Batay sa pagkakaroon ng suplay,
humigit-kumulang na 500 daang mga walk-up na mga apoyntment para sa araw na
iyon ay abeylabol. Kung lahat ng apoyntment ay naubos na , ang mga tao ay bibigyan
ng mga apoyntment para sa mga susunod na araw. Ang mga taong walang mga
apoyntment ay dapat na sundin ang mga palatandaan para sa walk-up at ito ay
aksesibol din sa mga ADA.
Hanggang Abril 23, mayroon nang 52,777 na COVID-19 na kaso na sa Long Beach at
928 na katao na ang namatay na dahil sa bayrus. Mahigit sa 283,244 na mga bakuna
ang naibigay na may kinabibilangan ng humigit-kumulang na 171,800 na unang dosis at
111,380 na pangalawang dosis. Ang lahat ng mga bakuna ay ibinibigay nang walang
bayad at direktang ibinibigay ng pamahalaang pederal.

Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID_19 na may mga detalye sa lahat ng
ginagawa ng lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang ating mga
residente, bisitahin ang, longbeach.gov/COVID19 at sundan sa @LongBeachCitsa
Facebook, Twitter at Instagram.
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