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Community Hospital Long Beach Nakatanggap ng
Lisensya ng Estado; Muling Magbubukas para sa Mga
Pasyente na Nilipat Enero 4
Ang makasaysayang ospital, sa ilalim ng bagong pamumuno, ay
makakatulong upang mapawi ang presyon mula sa mga lokal na lugar
na ospital at mga tahanan ng pag-aalaga
Long Beach, CA - Inihayag ngayong araw ng Lungsod ng Long Beach na ang
Community Hospital Long Beach(CHLB) ay binigyan ng lisensya mula sa California
Department of Public Health (CDPH) at makakatanggap ng mga paglilipat ng pasyente
kaagad sa Lunes, Enero 4.
“Sa mga ospital sa buong lungsod at estado na nasa kapasidad, ang muling
pagbubukas na ito ay kritikal para sa kaligtasan at pangangalaga ng ating komunidad,”
sabi ni Mayor Robert Garcia. “Ang Community Hospital ay isang lokal na institusyon at
lubos akong nagpapasalamat sa aming mga kasosyo sa ospital at sa estado para sa
pagbubukas nito. Inaasahan namin na ang muling pagbubukas ng ospital ay may
agarang epekto sa lokal na kapasidad at sa aming kakayahang makasagip ng mga
buhay.”
Ang CHLB ay unang magbubukas ng 11 ng higit na kinakailangang mga kama ng ICU
at puwang para sa 40 na iba pang mga pasyente na may kakayahang magdagdag ng
karagdagang kapasidad sa paglaon ng 2021. Gagamitin ang mga kama para sa
nakasaayos na paglilipat ng mga pasyente na idinirekta ng mga manggagamot mula sa
mga lokal na ospital at mga pasilidad ng pangangalaga upang mapawi ang pagkapagod
mula sa sobrang pagtatrabaho ng mga healthcare provider na nagpapatakbo na malapit
sa kapasidad.

Walang mga pasyenteng nag-walk-in ang tatanggapin sa kasalukuyang oras at ang
CHLB ay hindi tatanggap ng mga pasyente ng COVID-19; ang mga karagdagang mga
kama sa CHLB ay inilaan upang malibre ang mga kama sa ibang mga ospital para sa
pangangalaga ng mga pasyente ng COVID-19.
“Ito ang naging isa sa pinakamataas kong priyoridad para sa 4th Council District at sa
buong Lungsod. Natutuwa kami na maibalik ang mahalagang asset sa pangangalaga
ng kalusugan sa aming komunidad,” sabi ng miyembro ng Konseho na si Daryl
Supernaw.
“Muling magbubukas ang Community Hospital ngayon salamat sa pananaw ng marami
na ayaw hayaan ang piraso ng kasaysayan ng Long Beach na mawala,” sabi ni John
Molina, Kasosyo sa MWN Community Hospital, LLC. “Ipinagmamalaki namin na
masuportahan ang pagsisikap na buksan muli ang ospital – ito lamang ang simula ng
binagong CHLB.”
Sa nagdaang 18 buwan, higit sa $6 milyon ang inilagay patungo sa muling pagbubukas
ng ospital, kabilang ang ipinagpaliban na pagpapanatili, kapalit ng kagamitan, mga
suplay, mga utility system at pagsasaayos sa parehong harapan at mga loob ng silid.
Sa mga darating na buwan, palalawakin ng CHLB ang mga inaalok na serbisyo,
kabilang ang pagbubukas ng emerhensiyang departamento sa Marso 2021.
“Kami ay nasa iskedyul upang mapalawak ang mga serbisyo sa loob ng susunod na 90
araw at ang paunang pagbubukas na ito ay nagbibigay-daan sa amin upang ganap na
mapalawak ang aming mahahalagang serbisyo upang kami ay makapagbigay ng isang
komprehensibong antas ng kalidad ng pangangalaga sa ospital,” sabi ni Virg Narbutas,
Chief Executive Officer ng Community Hospital Long Beach.
“Kami ay labis na nasisiyahan na ang aming pagsisikap na suportahan ang muling
pagbibigay ng lisensya sa Community Hospital, kasama ang aming mga kasosyo na
MWN, LLC at ang Lungsod, ay nakatulong sa muling pagbubukas nito at inaasahan
namin ang pagbabahagi ng mga plano para sa hinaharap ng ospital,” sabi ni Ray
Burton, Tagapangulo ng CHLB Foundation.
Pinapayagan ng lisensya ng CHLB ang ospital na magpatakbo ng hanggang 158-kama
sa acute care na pasilidad. Natutugunan ng gusali ang lahat ng mga kasalukuyang

seismic na pangangailangan at ang MWN ay kasalukuyang nakikipagtrabaho sa mga
regulator ng estado upang matiyak ang pagsunod sa pinakabagong mga pamantayan
sa pagsapit ng 2025.
Mula nang magsimula ng pandemya, mayroong 32,368 COVID-19 na mga kaso sa
Long Beach at 395 katao ang namatay mula sa virus. Humigit-kumulang 23,125 na mga
indibidwal ang nakabawi. Ang mga ospital ng Estado, Rehiyon ng Timog California, at
mga ospital ng Long Beach-area ay nasa kapasidad na 0% ng intensive care yunit
(ICU).

###

