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Fire Station 9 Inilipat sa Isang Pansamantalang
Lokasyon
Ang Site ay Magiging Tahanan ng Engine 9 at Rescue 9 Habang ang
Isang Permanenteng Istasyon ay Itinatayo

Simula ngayon, Setyembre 18, ang mga bumbero mula sa Fire Station 9 ay lilipat sa
isang bagong lokasyon sa 2019 E. Wardlow Rd. Ang dating Boeing Fitness Center ay
magiging tahanan ng Engine 9 at Rescue 9 habang ang isang permanenteng istasyon
ay itinatayo.
“Ang Station 9 ay isang kritikal na istasyon ng apoy sa Long Beach,” sabi ni Mayor
Robert Garcia. “Habang ang pisikal na lokasyon ng istasyon ay inilipat, ang kalidad ng
serbisyo na ibinibigay ng aming Kagawaran ng Apoy ay mananatiling pareho at
inaasahan namin ang isang permanenteng istasyon sa hinaharap.”
Ang mga aparato, at ang kani-kanilang mga tauhan, ay nagpapatakbo mula sa Fire
Station 16 (2890 E. Wardlow Rd.) at Fire Station 13 (2475 Adriatic Ave.) mula noong
Hunyo 18, 2019. Ang bagong lokasyon ay magbabalik ng parehong aparato sa ilalim ng
isang bubong at inaasahang mapapabuti ang mga oras ng pagtugon nang 1.5 minuto
para sa Engine 9, at 2.5 minuto para sa Rescue 9. Ang bagong lokasyon ay mas
mahusay na maglilingkod sa mga residente ng mga kapitbahayan ng California Heights,
Los Cerritos at Bixby Knolls.
“Nalulugod ako na makapagbigay sa aming mga bumbero ng ligtas na mga
akomodasyon,” sabi ng miyembro ng Konseho na si Al Austin II. “Ang aming mga

residente ay makikinabang mula sa parehong Engine 9 at Rescue 9 na pag-deploy
mula sa parehong istasyon.”
“Ang pansamantalang paglipat ng Station 9 sa site ng Wardlow Road ay makakatiyak
ng oras ng pagtugon ay nasa parehong kalidad tulad ng dati, kung hindi napabuti at
mapapakinabangan ng mga residente sa lugar ng serbisyo,” sabi ng miyembro ng
Konseho na si Robert Uranga. “Mabuti na magkaroon ng mga bumbero bilang
kapitbahay namin.”
Noong 2019, permanenteng isinara ng Lungsod ng Long Beach ang Kagawaran ng
Apoy ng Long Beach Station 9 sa 3917 Long Beach Blvd dahil sa hindi ligtas na
kondisyon ng gusali. Sinuri ng mga kawani ng Lungsod ang higit sa 15 lokasyon at
kinilala ang 2019 East Wardlow bilang pinakaangkop na opsyon na makakatugon sa
mga pangangailangan ng paghahatid ng serbisyo sa komunidad bilang isang
pansamantalang lugar, dahil may kalapitan ito sa apektadong lugar at mga
kinakailangan sukat ng lupa upang gawing tahanan ng inilipat na tauhan at mga aparato
ng Fire Station 9. Ang paglipat sa bagong lugar ay magbibigay-daan sa mga tauhan na
magpanatili ang pisikal na pagdistansya na kinakailangan ng mga utos sa kalusugan ng
COVID-19.
“Kami ay nagpapasalamat sa team mula sa mga Kagawarang ng Apoy, Pagpapaunlad
ng Ekonomiya at Public Works para sa kanilang oras at enerhiya na kanilang itinuon sa
paghahanap ng tamang lupain, pagbubuo ng mga relasyon sa mga may-ari ng lupain at
pagsasagawa ng mga pagpapabuti sa gusali upang gawin itong angkop para sa aming
mga bumbero na magpatakbo,” sabi ng Fire Chief na si Xavier Espino. “Ang pagsisikap
na ito ay nagtapos sa isang bagong tahanan para sa Engine 9 at Rescue 9 na
mapapakinabangan ng mga serbisyo para sa mga residente ng lugar ng serbisyo ng
Station 9.”
Ang mga pagsisikap na ma-secure ang isang permanenteng Station 9 ay nagpapatuloy,
at ang Lungsod ay kasalukuyang nasa escrow para sa potensyal na pagbili ng isang
pag-aari.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng isang

pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at
sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Paliparan ng Long Beach, at ang
Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at
kolehiyo ng lungsod, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf
course, 171 parke, milya ng mga beach, mga marina, at mga landas ng bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social media upang malaman ang pinakabagong
balita: Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
Tungkol sa Kagawaran ng Apoy ng Long Beach
Ang misyon ng Kagawaran ng Apoy ng Long Beach ay upang protektahan ang mga
buhay, pag-aari at ang kapaligiran, pagpapabuti ng kalidad ng buhay at kaligtasan ng
komunidad at ng aming mga bisita. Para sa karagdagang impormasyon, mangayaring
bisitahin kami sa www.longbeach.gov/fire, “i-Like” kami sa Facebook, sundan kami sa
Twitter at Instagram.
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