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Nakaabot ang Long Beach ng isang Milestone sa
Pagsusuri sa COVID-19
Mahigit sa 500,000 na Pagsusuri ang Pinangasiwaan Mula Noong
Nagsimula ang Pandemya
Long Beach, CA - Ang Lungsod ng Long Beach ay nakaabot ng isang milestone na
may higit sa kalahating milyong mga pagsubok para sa COVID-19 na pinangasiwaan sa
lungsod mula nang magsimula ang pandemya. Ang pagsusuri sa mga tao para sa
COVID-19, kabilang ang mga walang sintomas, ay napakahalaga. Ang isang positibong
pagsusuri ay nagbibigay-daan sa mga tao na ihiwalay ang kanilang sarili, mabawasan
ang pagkalat at makakuha ng paggamot.
“Ang pag-abot sa kalahating milyong mga pagsusuri sa Long Beach ay patunay sa
pangako ng ating Lungsod na harapin ang krisis na ito. Kung mas maraming tao ang
masuri natin, mas maraming buhay ang masasagip natin,” sabi ni Mayor Robert Garcia.
“Kahit na ang bakuna ay patuloy na inilalabas, ang pandemikong ito ay patuloy na
kumukuha ng buhay araw-araw. Ang bawat mahal sa buhay na nawawala sa amin ay
nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng malawak na pagsusuri at ang
pangangailangan na magpatuloy na sundin ang payo ng aming mga propesyonal sa
kalusugan.”
Sa ngayon, 502,465 katao ang nasubok sa Long Beach sa mga site na pinatatakbo ng
Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Long Beach (Kagawaran ng
Kalusugan), ng Estado ng California, at ng mga pribadong laboratoryo.
Ang sinumang nanghihinala na nalantad sila sa COVID-19 ay dapat makipag-ugnay
muna sa kanilang healthcare provider, kung mayroon sila. Mayroon ding anim na
libreng COVID-19 site ng pagsusuri sa Long Beach:

● Long Beach City College, Pacific Coast Campus (1305 E. Pacific Coast Hwy.),
Lunes hanggang Biyernes 10 a.m. hanggang 1 p.m.
● Jordan Plus High School (171 W. Bort St.), Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.
hanggang 7 p.m.
● Long Beach City College, Veterans Stadium (500 E. Lew Davis Dr.), Lunes
hanggang Biyernes 10 a.m. hanggang 1 p.m. at 3 p.m. hanggang 6 p.m.
hanggang sa karagdagang paunawa.
● Cabrillo High School (2001 Santa Fe Ave.) Lunes hanggang Biyernes 10 a.m.
hanggang 1 p.m. at 3 p.m. hanggang 5 p.m.
● Harbor District (2100 W. Anaheim St.), Lunes hanggang Biyernes 10 a.m.
hanggang 1 p.m. at 4 p.m. hanggang 7 p.m.
● Rapid Assessment Clinic (RAC) sa Long Beach City College, Pacific Coast
Campus, Lunes hanggang Biyernes 10 a.m. hanggang 1 p.m.

Ang mga COVID-19 site ng pagsusuri na pinatatakbo ng Lungsod at Rapid Assessment
Clinic ay isasara ng Araw ng Bagong Taon, Biyernes, Enero 1, 2021.
“Kami ay nakipagtrabaho ng labis kasama ang aming mga kasosyo upang madagdagan
ang kapasidad at magbigay ng mga pagkakataon para sa libreng pagsusuri sa mas
marami sa aming mga residente,” sabi ni Sandy Wedgeworth, Manager ng Public
Health Emergency Management.
Ang lahat ng mga site ng pagsusuri na pinatatakbo ng Lungsod ay nag-aalok ng
dalawahang pagsubok (COVID-19 at trangkaso). Maaaring magpa-appointment nang
hanggang sa tatlong araw nang maaga at maaring gawin online o sa pamamagitan ng
pagtawag sa Linya ng Impormasyon ng COVID-19 ng Lungsod sa 562.570.INFO
(4636). Inaalok ang libreng pagsusuri sa lahat ng mga residente ng Long Beach, Signal
Hill, Lakewood, Paramount at Compton. Walang mga kinakailangan sa paninirahan sa
site ng pagsusuri sa Jordan Plus High School.
Patuloy na magagamit ang mobile na pagsusuri para sa mga residente na hindi
maaaring umalis ng tahanan dahil sa mga isyu sa pagkilos, mga kondisyon sa
kalusugan, at iba pang mga isyu. Upang humiling ng mobile na pagsusuri, ang mga
indibidwal ay maaaring kumumpleto ng isang online form o tumawag sa linya ng
impormasyon sa COVID-19 ng Lungsod. Ang mga mobile na pagsusuri ay magagamit
Lunes hanggang Biyernes.

Hanggang noong Disyembre 31, mayroong 32,368 COVID-19 na mga kaso sa Long
Beach, at 395 katao ang namatay dahil sa virus. Humigit-kumulang 23,125 indibidwal
ang nakabawi.
Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19, at mga detalye sa lahat ng
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang aming mga
residente, bumisita sa longbeach.gov/COVID19 at sundan ang @LongBeachCity sa
Facebook, Twitter at Instagram.
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