OPISYAL NA PAHAYAG

Disyembre 28, 2020
Pakikipag-ugnay: Sentro ng Pinagsamang Impormasyon ng Lungsod ng Long Beach,
562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
Para sa Agarang Pahayag

Inisyu ang Isang Advisory sa Panahon Dahil sa
Kamakailang Pag-ulan
Mga Pampublikong Beach Mananatiling Sarado
Long Beach, CA - Ang Opisyal sa Kalusugan ng Lungsod ng Long Beach, na si Dra.
Anissa Davis, ay naglabas ng isang advisory sa ulan para sa mga beach at bay na
panglibangan sa Lungsod ng Long Beach kasunod ng pag-ulan na naranasan sa
nakaraang 24 oras. Matapos ang anumang makabuluhang pagbagsak ng ulan, ang
mga hindi malusog na kondisyon ay maaaring magresulta mula sa tumaas na pag-agos
mula sa mga outlet ng bagyo at ilog, na sa kalaunan ay umaabot sa mga beach ng
Lungsod. Ang mga palanguyang panlibangan ay dapat iwasan sa loob ng tatlong araw
kasunod ng pagtatapos ng bagyo. Ang mga payo na ito ay papalawakin kung
magpatuloy ang ulan.
Noong Disyembre 26, inatasan ng Opisyal ng Kalusugan ng Lungsod ang lahat ng mga
palanguyan sa Long Beach na pansamantalang isara dahil sa kontak ng tubig dahil sa
isang sewage spill. Kinakailangan ng batas ng Estado ang pansamantalang pagsasara
at pag-post ng mga beach kapag nagkakaroon ng spill, mula sa kasaganaan ng
pag-iingat, hanggang sa maabot ng kalidad ng tubig ang mga kinakailangan ng Estado.
Kinakailangan ng Estado ang lahat ng mga lokal na ahensya ng pampublikong
kalusugan na may mga palanguyang panlibangan na ipaalam sa publiko kung ang mga
kondisyon ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng mga lumalangoy. Ang
karagdagang impormasyon ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtawag sa
Linya ng Impormasyon sa Kalidad ng Tubig ng Kagawaran ng Kalusugan sa
562.570.4199 o sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng Lungsod.

Mga katanungan sa media ay maaaring idirekta sa Sentro ng Pinagsamang
Impormasyon sa 562.570.NEWS o jic@longbeach.gov.
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