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Long Beach Nagpatupad ng Bagong Mga Proteksyon
sa COVID-19
Mga Paghihigpit sa Mga Negosyo, Hangad ng Mga Indibidwal na
Mapabagal ang Pagkalat ng Virus Na May Minimal na Epekto sa
Ekonomiya
Long Beach, CA - Ang Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Long Beach ay
maglalabas ng binagong Utos sa Kalusugan na gumagamit ng siyensya at data upang
mabawasan ang panganib ng COVID-19 habang pinapayagan ang ligtas na pagpapatakbo ng
negosyo at mga indibidwal. Ang mga pagbabago ay epektibo ng 12:01 a.m. Biyernes,
Nobyembre 20, at alinsunod sa mga Utos ng Estado at County ng Los Angeles.
Ang binagong Utos sa Kalusugan at mga protokol ay ilalabas ng tanghali bukas, Nobyembre 19.
Ang isang pangkalahatang-ideya ng mga pagbabago ay nasa ibaba.
Bagong Limitasyon sa Kapasidad ng mga Negosyo
●

●

●

Ang mga hindi mahahalagang negosyo, kabilang ang mga tindahan at serbisyo sa
personal na pangangalaga, at mga tanggapan para sa mahahalagang negosyo, mga
operasyon sa pangangalaga ng kalusugan, o mahahalagang imprastraktura ay
maaaring magpatakbo ng hindi hihigit sa 25% ng maximum na kapasidad.
Ang mga restawran, brewery, winery at distillery na nag-aalok ng panlabas na kainan ng
tao ay dapat makamit ang hindi hihigit sa 50% maximum na kapasidad sa pamamagitan
ng paghihiwalay ng iba’t ibang mga talahanayan ng walong talampakan. Ang mga
pangangailangan na ito ay para matiyak na ang 6 na talampakan ng pisikal na distansya
sa pagitan ng mga kustomer at manggagawa ay nakamit habang ang mga kustomer ay
nakaupo.
Ang mga panlabas na sentro ng libangan ng pamilya tulad ng mga matatagpuan sa mga
pampublikong parke, mga batting cage, at mini golf course ay maaaring magpatakbo
nang hindi hihigit sa 50% maximum na kapasidad upang matiyak ang isang minimum na

anim na talampakang distansya sa pagitan ng mga miyembro ng ibang mga
sambahayan.
Mga Pagbabago sa Mga Serbisyo sa Personal na Pangangalaga
●
●
●
●

Ang mga serbisyo ay maaari lamang maisagawa sa pamamagitan ng appointment.
Ang mga kustomer at kawani ay dapat parehong magsuot ng panakip ng mukha sa
buong oras ng serbisyo.
Ang mga serbisyong nangangailangan ng pagtanggal ng panakip ng mukha mula sa
kustomer or kawani, katulad ng mga facial at pag-aahit, ay hindi pinapayagan.
Ang mga kustomer ay hindi maaaring alukin o umubos ng pagkain o inumin sa site.

Mga Limitadong Oras para sa Ilang Mga Negosyo
●

Ang mga restawran, brewery, winery, at bar na nagsisilbi sa mga sit-down na dine-meal
at mga hindi mahahalagang negosyo na tingian, ay dapat na isara mula 10 p.m.
hanggang 6 a.m. araw-araw. Ang huling kustomer ay dapat na makaupo at tapusin ang
kanilang pagkain sa oras upang makapagsara ang negosyo sa ganap na oras ng 10
p.m.

Mga Pangangailangan sa Panakip ng Mukha
●
●

Kinakailangan ang panakip ng mukha na sumasakop sa iyong ilong at bibig tuwing aalis
ng bahay maliban kung nalalapat sa isa sa mga limitadong eksempsyon.
Ang mga sumusunod na indibidwal ay hindi kasama sa mga kinakailangang panakip ng
mukha:
○ Ang mga taong may edad na dalawang taon o mas mababa, dahil sa peligro ng
paghahabol ng hininga.
○ Ang mga taong may kondisyong medikal, kondisyon sa kalusugan ng isip, o
kapansanan na pumipigil sa pagsusuot ng panakip ng mukha. Kasama rito ang
mga taong may kondisyong medikal kung saan ang mga panakip ng mukha ay
maaaring makahadlang sa paghinga o mga walang malay, walang kakayahan, o
kung hindi kayang magtanggal ng panakip ng mukha nang walang tulong. Ang
mga ganitong kondisyon ay bihira. Ang mga taong hindi kasama mula sa pagsuot
ng panakip ng mukha dahil sa kondisyong medikal na nagtatrabaho sa isang
trabaho na may kinalaman sa regular na pakikipag-ugnayan sa iba ay dapat
magsuot ng isang hindi masikip na alternatibo, katulad ng isang shield sa mukha
na may drape sa ilalim, hangga’t pinapayagan ng kanilang kondisyon.
○ Ang mga taong may kapansanan sa pandinig, o nakikipag-usap sa isang tao na
may kapansanan sa pandinig, kung saan ang kakayahang makita ang bibig ay
mahalaga para sa komunikasyon.

○

○
○
○

○

○

○

Ang mga taong kung kanino ang pagsuot na panakip ng mukha ay maaaring
magdulot ng peligro sa taong nauugnay sa kanilang trabaho, na tinukoy ng mga
regulator ng lokal, estado, o pederal o mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng
trabaho.
Ang mga taong naglalakbay sa isang kotse na mag-isa o kasama lamang ng
mga miyembro ng kanilang sambahayan.
Ang mga taong nagtatrabaho sa isang opisina o isang silid na nag-iisa.
Ang mga taong aktibong kumakain o umiinom kung may kakayahang magpanatili
ng distansya na hindi bababa sa anim na talampakan mula sa mga taong hindi
bahagi ng parehong sambahayan or tirahan.
Ang mga taong nasa labas at nagpapanatili ng hindi bababa sa anim na
talampakan na pisikal na distansya mula sa ibang hindi bahagi ng kanilang
sambahayan. Ang mga nasabing tao ay dapat na may panakip ng mukha sa
kanila sa lahat ng oras at dapat suotin kung nasa loob ng anim na talampakan
mula sa iba na hindi parte ng kanilang sambahayan.
Ang mga taong kumukuha ng paggamot na medikal na kinasasangkutan ng ilong
o mukha kung saan kinakailangan ang pansamantalang pagtanggal ng panakip
ng mukha upang maisagawa ang paggamot na medikal.
Ang mga manggagawa na kinakailangang magsuot ng proteksyon sa paghinga.

Mga Patitipon
●
●
●

Ang mga panlabas na pagtitipon lamang ang pinapayagan.
Maximum ng tatlong sambahayan ang maaaring magtipon.
Maximum ng 15 katao, sa loob ng tatlong sambahayan na iyon, ay maaaring magtipon.

Ang Lungsod ng Long Beach ay magpapatuloy na sumubaybay sa data at kumunsulta sa Los
Angeles County sa anumang posibleng paghihigpit sa hinaharap sa Utos ng Kalusugan na
Masligtas sa Tahanan.
Ang aksyon na ito ay ipinatupad ng Opisyal ng Kalusugan ng Lungsod, Dra. Anissa Davis, at
alinsunod sa Emerhensiyang Kapangyarihan na ibinigay sa Manager ng Lungsod sa
pamamagitan ng Proklamasyon ng Lokal na Emerhensiya. Ito ay epektibo simula
Nobyembre 20 at magpapatuloy hanggang sa mapalawak, alisin, o baguhin sa pamamagitan ng
pagsulat ng Opisyal ng Kalusugan.
Noong Agosto, inilabas ng Estado ang kanilang Blueprint para sa Masligtas na Ekonomiya,
isang framework sa pagsubaybay sa pagkalat ng COVID-19 at nagtaguyod ng mga patnubay sa
muling pagbubukas gamit ang isang color-coded na sistema na may apat na antas. Noong
Oktubre 13, inanunsyo ng Estado ang mga county na nasa antas na lila, katulad ng County ng

Los Angeles na kinabibilangan ng Long Beach, ay maaaring pumayag sa muling pagpapatakbo
ng mga nasa itaas na operasyon na may mga pagbabago.
Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19, at mga detalye sa lahat ng ginagawa ng
Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga residente, bumisita sa
longbeach.gov/COVID19 at sundan ang @LongBeachCity sa Facebook, Twitter at Instagram.
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