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Inilabas ng Estado ang Patnubay sa Kalusugan sa
Paghahanda ng Buong Pagbubukas Ngayon
Lungsod ng Long Beach upang ihanay sa Estado at Lalawigan
Long Beach, CA - Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California (CDPH) ay
naglabas ng bagong patnubay sa Estado para sa Blueprint for a Safer Economy at
natapos na ang tier sistem at naghahanda ang California na ganap na muling buksan
ang ekonomiya ngayong Martes, Hunyo 15. Maglalabas ang Lungsod ng na-update na
Order sa Kalusugan ng Nakahanay sa Estado.
“Ang California ay nalampasan ang maraming pangunahing mga milestones at gumawa
ng hindi kapani-paniwala na pag-unlad sa paglaban sa COVID-19,” sabi ni Alkalde
Robert Garcia. “Naabot namin ang puntong ito salmat sa aming mga manggagawa sa
kalusugan ng publiko at sa mga nabakunahan at sa lahat na nagsakripisyo upang
protektahan ang kanilang sarili at ang iba.”

Simula ngayon ay papayagan ang mga pang-araw-araw na aktibidad at maaaring
buksan ang mga negosyo nang buong okupante na may mga hakbang sa pagbawas ng
peligro upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.
Habang patuloy na
sinusubaybayan ng Estado ang paghahatid at mga epekto ng COVID-19 at ang
maraming pagkakaiba-iba nito ay masidhing hinihikayat ng CDPH ang mga sumusunod
na pangkalahatang rekomendasyon sa kalusugan ng publiko:
●
●

Dapat bakunahan ang bawat isa kung karapat-dapat.
Ang mga puwang sa panloob ay dapat na maaliwalas nang mabuti (Ibig sabihin, buksan
ang lahat ng mga bintana at pintuan upang madagdagan ang natural na daloy ng hangi),

●

sumusunod sa kasalukuyang CDPH and California Division of Occupational Safety and
Health (Cal/OSHA) guidance.
Dapat mag-sayn-up ang lahat sa CA Notify bilang isang idinagdag na leyer ng
proteksyon para sa kanilang sarili at sa komunidad na nakatanggap ng mga alerto kapas
malapit na silang makipag-ugnayan sa isang tao na positibo para sa COVID-19.

Nag-aalok din ang CDPH ng bagong guidance na nauukol sa mga pangyayaring mega
at malalaking kapaligiran na may mataas na peligro at kapwa sa loob at labas ng mga
lugar; di-mahahalagang paglalakbay; pagpapatunay sa sarili; at magpapatuloy na
magbigay ng na-update na patnubay para sa kabataan.

Mga Panloob na mga Mega-Event (panloob na mas malaki sa 5,000 libong katao)
Dapat i-beripay ng mga opereytor ang buong katayuan sa pagbabakuna o mga pre-entri
na negatibong resulta ng pagsusuri ng COVID-19 ng lahat ng mga dumalo at dapat
sundin ang Patnubay sa CPDH para sa Mga Pantakip sa Mukha.

Mga Panlabas na mga Mega-Event (mas malaki sa 10,000 libong katao)
Masidhing inirerekomenda ng mga opereytor na i-beripay ang buong katayuan sa
pagbabakuna o pre-entri na negatibong pagsusuri sa bayral na COVID-19 para sa lahat
ng mga dumalo. Ang mga dumalo na hindi nagpapakita ng buong katayuan sa
pagbabakuna bago ang pagpasok ay dapat hilingin na magsuot ng mga takip sa
mukha.
Ang Lungsod ng Long Beach ay magpapatuloy sa pagsubaybay at pagsubok upang
makita ang mga kaso nang maaga at makakatulong na matukoy ang pagkalat ng
bayrus pati na rin ang patuloy na subaybayan ang mga tulin ng mga kaso sa ospital,
pag-akses sa bakuna at pagiging epektibo ng bakuna laban sa mga bariyant na may
pagpipiliang muling bisitahin ang muling pagbubukas ng mga sektor at mga aktibidad
kung kinakailangan.

Hinihimok ng Lungsod ang mga miyembro ng komunidad na kunin ang bakunang
COVID-19 upang mag-qualify to receive gift cards and cash prizes mula sa Estado ng
California at makapasok sa pang-araw-araw na mga na oportunidad na gaganapin ng
Kagawaran ng Kalusugan.
Mayroong iba’t-ibang mga paraan na ang mga karapat-dapat na tao ay maaaring
makatanggap ng bakuna sa Long Beach. Para sa impormasyon tungkol sa mga
lokasyon ng pagbabakuna ng Lungsod at oras ng pagpapatakbo, manyaring pumunta
sa longbeach.gov/vaxlb. Hindi kinakailangan ang mga apoyntment ngunit ang mga
taong interesado sa pag-iskedyul ng apoyntment ay maaaring gawin ito sa
pamamagitan ng pagbisita sa portal ng pagbabakuna ng Estado, sa MyTurn.ca.gov, o
tumawag sa California COVID-19 Hotline sa 833.422.4255.
Mga Pantakip sa Mukha
Simula ngayon, ang Long Beach ay mag-a- align with the CDPH on the use of face
coverings. Sa ilalim ng bagong patnubay sa CDPH, ang mga indibidwal na buong
nabakunahan ay hindi kinakailangang magsuot ng pantakip sa mukha maliban sa ilang
mga seting tulad ng mga seting ng mga pangangalaga ng kalusugan, sa pampublikong
transportasyon at sa mga sentro ng transportasyon, kasama ngunit hindi limitado sa
mga paliparan at eroplano, bus, taxi at ride-share, at panloob sa mga paaralan ng K-12,
pangangalaga sa bata at iba pang mga setting ng kabataan
Sa ilalim ng bagong patnubay sa CDPH ay ang mga indibidwal na buong
nabakunahan na ay hindi kinakailangang magsuot ng pantakip sa mukha maliban sa
ilang mga pagkakataon tulad ng mga pagkakataon ng pangangalaga ng kalusugan, sa
pampublikong transportasyon at sa mga sentro ng transportasyon, kasama ngunit hindi
limitado sa mga paliparan at eroplano, bus, taxi at ride-share, at panloob na mga
paaralan ng K-12, 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 pagpigil).

Ang mga pantakip sa mukha ay mananatiling kinakailangan para sa mga hindi
indibidwal na hindi nabubuo ang pagbakuna sa mga panloob na pampublikong
pagkakataon at negosyo, kasama ngunit hindi limitado sa mga restawran, mga tindahan
ng tingi at mga sentro ng libangan ng pamilya.

Inaasahan na pormal na gagamitin ng Cal/OSHA ang bagong patnubay na nauukol sa pantakip
sa mukha at paglayo ng pisikal para sa mga employer at lugar ng trabaho sa Huwebes, Hunyo
17 na nagpapahintulot sa mga empleyado na kumpletong nabakunahan na magtrabaho ng
walang takip sa mukha. Sa opisyal na pag-aampon ng Estado, ang Lungsod ay sasabay sa
bagong patnubay at ang Order ng Kalusugan ng Lungsod ay susugan upang maipakita ang
pinakabagong mga pagbabago.

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