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Pag-activate ng Fire Department sa Mobile Assessment Team
Pagdala ng mga First Responder sa mga Positibo ang Potensyal na
Positibong COVID-19 na Pasyente
Long Beach, CA - Ang Long Beach Fire Department (LBFD) ay nagpatupad ng isang bagong nilikhang Mobile
Assessment Team (MAT) na partikular na itinalaga upang dalhin ang mga indibidwal na may kumpirmadong
positibong resulta o positibong pagsusuri ng COVID-19, sa pagsisikap na mabawasan ang pagkalat ng COVID
-19 sa iba pang mga pasyente, tauhan ng ospital at mga unang tumutugon (first responder). Ang team ay
lalagyan ng tauhan ng 12 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo.
"Titiyakin ng bagong mobile team na malimitahan ang pagkalat ng COVID-19 hangga't maaari at
nagpapasalamat ako sa ating Fire Department sa paglikha ng bagong yunit," sabi ni Mayor Robert Garcia.
Ang MAT, na binubuo ng dalawang LBFD na paramediko at isang ambulansya, ay tumutugon mula sa mga
sentral na lokasyon sa loob ng lungsod upang mapadali ang isang mabilis na pagresponde. Ang team ay
nagbibigay din ng mga pagsusuri, paggamot at transportasyon sa pasyente sa mga lokal na lugar ng ospital
kung kinakailangan, alinsunod sa mga protokol ng serbisyong pang-emergency ng Los Angeles County.
“Ang Mobile Assessment Team ay isang aktibong pagsisikap upang pamahalaan ang pagkalat ng COVID-19 sa
ating komunidad. Ang paglikha ng yunit na ito ay nagpapabuti sa aming mga kakayahan at nagbibigay ng
karagdagang mapagkukunan sa panahon ng pampublikong krisis sa kalusugan,” sabi ni Chief Chief Xavier
Espino.
Ang isang positibong pagsusuri ay batay sa isang listahan ng mga katanungan tungkol sa mga sintomas
kabilang ang lagnat, igsi ng paghinga, pag-ubo o mga sintomas na tulad ng trangkaso. Ang Dispatch ay
nagbibigay ng impormasyong ito sa MAT, na pagkatapos ay magbibigay ng nararapat na Personal Protective
Equipment/Personal na Proteksyon ng Kagamitan (PPE) at gumamit ng pag-iingat habang ginagamot at
dinadala ang mga pasyente. Matapos ang bawat paghahatid ng pasyente, papalitan ng team ang mga ginamit
na PPE at magsasagawa ng mga kinakailangang pamamaraan ng paglilinis para sa parehong mga tauhan at
kagamitan. Ang proseso ng kalinisan ay makukumpleto sa isang paunang natukoy na lokasyon upang
mabawasan ang anumang potensyal na pagkalat sa iba pang mga kagamitan, kagamitan at materyales.
Ang Mobile Assessment Team ay mananatiling epektibo hanggang sa susunod na paunawa.

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol 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 @LongBeachCity sa Facebook, Twitter at Instagram.
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