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Hinimok ang mga residente na Magpabakuna upang
maging Kwalipikado para sa Mga Insentibo sa Lokal at
Estado habang naghahanda ang Estado na ganap na
buksan muli ang Ekonomiya
Nag-aalok ng mga kard ng regalo at gantimpalang salapi; Ang
lungsod ay patuloy na mayroong mga guhit ng oportunidad sa paripa
Long Beach, CA - Hinihimok ng Lungsod ng Long Beach ang mga miyembro ng
komunidad na magpabakuna ng COVID-19 upang maging karapat-dapat na
makatanggap ng mga kard ng regalo at gantimpalang salapi mula sa Estado ng
California at sila ay makapasok sa pang-araw-araw na mga paripa ng oportunidad na
gaganapin ng Departamento ng Kagawaran ng Kalusugan ng Long Beach. Nilalayon
ng mga insentibo na hikayatin ang maraming mga indibidwal na mabakunahan laban sa
COVID-19 habang ang California ay patungo sa ganap na muling pagbubukas ng
ekonomiya sa Hunyo 15.
“Patuloy kaming nakakakita ng malaking tagumpay sa aming lokal na insentibo na
programa,” sabi ni Alkalde Robert Garcia. “Pinahahalagahan namin ang aming mga
kasosyo sa pamayanan para sa pagtulong sa pagsusumikap na ito at inaasahan namin
ito na ipares sa mga insentibo sa buong estado at hikayatin ang mga maraming mga
tao na nabakunahan sa mga araw at linggo na hinaharap.”
Vax para sa Programang Insentibo ng Estado ng Win

Ang Estado ng California ay maglulunsad ng $116.5 milyong dolyar na incentive
program para mga residente na nabakunahan na. Ang programang insentibo ng bakuna
ay ang pinakamalaki sa bansa na may kasamang mga gantimpalang pera na hanggang
sa $1.5 milyong dolyar. Lahat ng mga taga-California na mayroong hindi bababa sa
isang dosis ng COVID-19 at kasama na ang mga tumatanggap ng bakuna sa Long
beach, ay awtomatikong makasali. Ang mga indibidwal ay hinihimok na magpabakuna
sa lalong madaling panahon para sa isang pagkakataong makatanggap ng isang $50
na gift kard at iba pang mga gantimpalang salapi.
Mga Insentibo ng Bakuna sa Long Beach
Ang Lungsod ng Long Beach ay patuloy na nag-aalok ng mga insentibo para sa mga
makakatanggap ng kanilang unang dosis ng bakunang Pfizer o Moderna Covid-19 o
kanilang isang nag-iisang dosis ng bakunang Johnson & Johnson/Janssen sa
pamamagitan ng anumang lugar ng pagbabakuna na pinapatakbo ng Lungsod. Mula
Hunyo 1 hanggang Hunyo 5 ay ang mga makakatanggap ng pagbabakuna ay
awtomatikong ipinasok upang manalo ng mga premyo sa paripa at may pagkakataon
kasama ang kanilang napili alinman sa isang Sun Bicycle Revolutions 24 beach cruiser,
isang Firmstrong Urban Lady Single Speed cruiser, Apple Airpod o isang paglagi ng
dalawang gabi sa isang lokal na hotel. Ang napili ay magkakaroon ng pagkakataon na
pumili ng alinman sa premyo. Kinakailangan ang pahintulot ng magulang/taga-pag
aalaga para sa mga wala pang edad na 18 taong gulang. Kabilang sa mga lumahok na
hotel sa linggo ng ito ang Courtyard Long Beach Downtown, Golden Sails Hotel,
Marriott Long Beach at The Westin Long Beach.
Bilang karagdagan, tuwing Miyerkules sa buong buwan ng Hunyo, ang The Habit
Burger ay nasa onsite na mga klinika sa pagbabakuna sa gabi sa Long Beach City
College Pacific Coast Campus (PCC) na nagbibigay ng mga komplimentaryong pagkain
sa lahat ng tumatanggap ng bakuna.
Mayroong iba’t ibang mga paraan na ang mga karapat-dapat na tao ay maaaring
makatanggap ng bakuna sa Long Beach:
Long Beach Convention Center, na matatagpuan sa 300 E. Ocean Blvd., Lunes,
Martes, Miyerkules, at Biyernes mula alas 11 n.u.hanggang alas 5 n.h.; Huwebes mula
alas 11 n.u. hanggang alas 6 n.g.; at tuwing Sabado mula alas 10 n.u. hanggang alas 3
n.h..
● Mga Mobil na mga Klinikang Pangkomunidad Admiral Kidd, MacArthur at
Houghton Parks

● Mobile Vaccination Vehicles para sa mga indibidwal na homebound at mga tao
na may kapitbahayan sobrang apektado
● Mobile vaccination at local schools, kasama ang Cabrillo High School tuwing
Sabado alas 10 n.u. hanggang ala 1 n.h.; Grant Elementary tuwing Miyerkules
at Biyernes at tuwing Biyernes mula alas 10:30 n.u. hanggang alas 12:30 n.h.; at
Washington Middle School tuwing Martes at Huwebes mula alas 2:30 hanggang
4:30 n.h.
● Evening vaccinations sa PCC, na matatagpuan 1305 E Pacific Coast Highway,
tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 5 n.h. hanggang alas 8 n.g.

Hindi kinakailangan ang mga apoyntment ngunit ang mga taong interesadong
mag-iskedyul ng apoyntment ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagbisita sa
portal ng pagbabakuna ng Estado, MyTurn.ca.gov, o sa pagtawag sa California
COVID-19 Hotline sa 833.422.4255.
Mga Tala ng Medikal
Hinihimok ng lungsod ang mga indibidwal na suriin ang kanilang Kard ng pagbabakuna
at tiyakin na nakaimbak ito at pangangalagaan dahil ito ay opisyal na patunay ng
pagbabakuna at hindi mapapalitan. Ang mga tala ng digital na pagbabakuna ay
maaaring maiimbak sa iyong mobile na telepono nang walang gastos sa pamamagitan
ng pakikipagsosyo sa Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng Lalawigan ng Los
Angeles at Healthvana, isang ligtas at pinagkakatiwalaang portal ng pang-mobile para
sa mga pasyente na pamahalaan ang kanilang mga tala ng kalusugan. Ang mga
indibidwal na walang akses sa internet at nabakunahan ng Kagawaran ng Kalusugan ay
maaaring makipag-ugnay sa Linya na Impormasyon sa COVID-19 para sa tulong sa
pagkuha ng isang kopya ng kanilang tala ng pagbabakuna sa 562.570.INFO (4636),
tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 n.u. hanggang alas 5 n.h..
Dahil ang programa ng insentibo sa bakuna ay nagsimula nang mas maaga sa buwang
ito sa Long Beach, ang mga apoyntment sa pagbabakuna ng unang dosis ay dumoble.
Ang programa ng insentibo ay nag-kicked off na may mga tiket sa Akwaryum ng
Pasipiko na may humigit-kumulang sa 5,700 na tiket na ipinamahagi at mag continued
sa mga Nintendo Switches, Apple Airpods at komplementaryong dalawang gabing
pananatili sa iba pang mga lokal na hotel. Patuloy na galugarin ng Lungsod ang
iba’t-ibang mga insentibo at diskarte upang hikayatin ang lahat ng mga karapat-dapat
na residente na protektahan ang kanilang sarili at kanilang mga mahal sa buhay mula
sa COVID-19.

Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19 nama mga detalye sa lahat na
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang ating mga
residente, bisitahin ang longbeach.gov/COVID19 at sundan @LongBeachCity sa
Facebook, Twitter at Instagram. Ang mga tao ay maaari ring bumisita sa
longbeach.gov/COVID19data para sa mga makabagong impormasyon tungkol sa mga
kaso at mga bakuna.
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