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Long Beach, CA – Ang Lungsod ng Long Beach ay nagbibigay ng update sa mga mapagkukunan para sa mga
matatandang residente ng may sapat na gulang, karaniwang itinuturing na mga indibidwal sa edad na 65,
bilang bahagi ng tugon nito sa COVID-19.
"Kami ay nagsusumikap upang matiyak na ang ating mga matatanda ay may mga mapagkukunan at
pangangalaga na kailangan nila upang malagpasan ang krisis sa kalusugan na ito," sabi ni Mayor Robert
Garcia. "Lalo akong nasasabik sa ating pakikipagtulungan sa World Central Kitchen."
Alinsunod sa data ng COVID-19 mula sa buong mundo, ang Long Beach ay nakakita ng hindi timbang na
epekto sa mga matatandang may edad at sa mga may kalakip na mga kondisyon sa kalusugan. Sa 18 na
pagkamatay na naiugnay sa COVID-19 sa ngayon, 13 ay nauugnay sa mga kaso sa mga pasilidad ng
pangmatagalang pangangalaga (long-term care facilities). Labindalawa sa mga namatay ay higit sa 70 taong
gulang at bawat pagkamatay ay may napapailalim na karamdaman sa kalusugan.
Ang mga nakatatandang matatanda na nagself-quarantine sa kanilang mga tahanan ay maaaring humarap sa
mga hamon upang matugunan ang kanilang pisikal, panlipunan at emosyonal na mga pangangailangan.
Upang matugunan ang mga pangangailangang ito, maraming mga organisasyon ang nagbibigay ng mga
sumusunod na serbisyo:
Linya ng Mapagkukunan para sa Mas Nakakatandang Adulto (Older Adult Resource Line)
• Pinapatakbo ng Kagawaran ng Kalusugan ng Long Beach (Long Beach Health Department) tuwing
Lunes hanggang Biyernes, mula 8 n.u. hanggang 4:30 n.h.
• Nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa paghahatid ng pagkain, mga suplay sa bahay, paghahatid
ng mga gamot, pagpapanumbalik ng utility at mga mapagkukunan para sa kalusugan ng
pangkaisipan.
• Tumawag sa 562-570-INFO at piliin ang opsyon 5.
Paghahatid ng Pagkain
• Meals on Wheels (Mga Pagkain sa Gulong) ay nagbibigay ng mga sariwang mainit na hapunan at
malamig na tanghalian, at kasalukuyang nag-rerecruit ng mga boluntaryo upang suportahan ang mga
serbisyong ito. Tumawag sa 562-439-5000 at piliin ang opsyon 0 o bisitahin ang kanilang website sa
mowlb.org.
• Ang Salvation Army ay ay nagpapatakbo ng isang panty ng pagkain at naghahatid ng mga kahon ng
pagkain sa mga matatandang may sapat na gulang at pati na rin sa mga pamilya na may mga
paghihigpit. Tumawag sa 562-247-3528 para sa karagdagang impormasyon.
• World Central Kitchen (WCK) ay nakikipagtulungan sa mga lokal na negosyo upang magbigay ng mga
masustansiyang pagkain para sa mga pasilidad ng pangangalaga para sa mga matatandang may sapat
na gulang. Pinopondohan ng WCK ang mga lokal na restawran upang lutuin ang mga pagkain at

nakikipagtulungan sa mga lokal na prangkisa ng UPS upang maihatid ang mga ito. Ang pagkain ay
kasalukuyang ibinibigay sa mga pasilidad sa pangangalaga sa ibaba. Para sa karagdagang
impormasyon, bisitahin ang WCK.org.
o Plymouth West
o Park Pacific Tower
o City View
o Providence Gardens
o Little Sisters of the Poor (San Pedro)
o Senior Arts Colony
Pamamahagi ng Pagkain
• Ang mga lokal na nonprofit ay nagbibigay ng mga pagkain na puwedeng kunin sa ilang mga lokasyon
sa Long Beach. Tumawag sa Older Adult Resource Line sa 562-570-INFO at piliin ang opsyon 5 upang
malaman ang higit pa tungkol sa mga lugar kung saan pinamamahagi ang pagkain sa Long Beach.
Mga Serbisyo sa Paghahatid
• Ang Los Angeles County Department of Workforce Development, Aging and Community
Services (WDACS), ay nagbibigay ng pansamantalang paghahatid ng mga serbisyo (delivery services)
sa mga matatandang may edad (edad 60 taong gulang at pataas), mga umaasang matatanda o mga
indibidwal na may permanente o pansamantalang kapansanan na hindi maaaring makalabas ng
kanilang tahanan dahil sa COVID-19.
• Ang WDACS ay magpapadala ng isang taxi upang maghatid ng mga grocery, gamit sa bahay at
mahahalagang pangangailangan sa iyong tahanan. Walang bayad para sa paghahatid; limitado sa
apat na paghahatid bawat buwan.
• Tumawag sa WDACS sa 888-863-7411 para sa higit pang mga detalye sa pagiging karapat-dapat.
Friendly Caller na Programa
• Heart of Ida, sa pakikipag-ugnay sa mga Long Beach Senior Police Partners, naitatag ang programang
ito upang tumugma sa mga sinanay at mga nag-aalaga na boluntaryo sa mga nakatatandang may
edad na maaaring makaramdam na nakahiwalay sa lipunan.
• Upang magboluntaryo o makilahok, tumawag sa 562-570-3548.
Marami sa mga organisasyon na nagbibigay ng mga mapagkukunang ito ay bahaging sinusuportahan ng the
Long Beach Coronavirus Relief Fund, na nakapamahagi na ng higit sa $475,000 sa 31 mga non-profit na lugar
sa Long Beach.
Para sa pinakahuling impormasyon sa COVID-19 at mga detalye sa lahat ng ginagawa ng Lungsod ng Long
Beach upang mapanatiling ligtas ang mga residente nito, bisitahin ang: longbeach.gov/COVID19 at sundan sa
Facebook, Twitter at Instagram.
Para sa higit pang mga balita, larawan, video at mga anunsyo ng kung ano ang nangyayari sa Long Beach,
sundan kami Facebook, Twitter, Instagram and YouTube.

