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Ang mga
mahahalagang
negosyo mananatiling
BUKAS
Kasama ang mga tindahan ng grocery,
restawran (drive thru, take out, o
paghahatid), mga serbisyong pangkalusugan,
mga parmasya, mga banko, at mga istasyon
ng gas. Ang mga piling serbisyo sa gobyerno,
mga operasyon ng daungan, mga operasyon
ngpaliparan, at mga kritikal na serbisyo sa
transporta syon ay mananatiling bukas,
ganun din ang konstruksyon ng mga
residensyal at komersyal na gusali.

PAGPAPATUPAD NG
PANGKALUSUGANG
KAUTUSAN (HEALTH ORDER)
Simula Marso 19, 2020 hanggang Linggo,
Abril 19, 2020 (napapailalim sa pagbabago

Ang mga dimahahalagang
negosyo mananatiling
SARADO
Kasama ang mga salon sa buhok, spa
palaruan, mga saradong shopping center,
atbp. Ang mga miyembro ng komunidad at
mga negosyo nalumabag o hindi sumunod
sa Kautusan ng Long Beach Health Officer
ay maaaring isailalim sa pagpapatupad ng
sibil, na kasama ngunit hindi ito limitado,
sa mga administratibong kaparusahan
at pagbawi ng isang permit sa negosyo
at/o kalusugan.

Hinihiling ng Lungsod ng Long Beach na ang lahat ng miyembro ng
pamayanan at negosyo ay kusang sumunod sa kamakailan lang na
"Mas Ligtas sa Bahay" na kautusan ng Kagawaran ng Kalusugan
na isang pagsisikap upang manatiling ligtas at malusog ang lahat.

Nananawagan ang LBPD para sa
serbisyo na may kaugnayan sa sa
hindi pagsunod
El Código de Salud y Seguridad en
California 120275 et seq. hace que sea un
delito menor que cualquier persona/
negocio no cumpla con la orden de un
Director(a) de Salud. Esto puedeser
punible con una multa, encarcelamiento,
o ambos. En caso que el cumplimiento
voluntario no se pueda conseguir, se le
podrá emitir una infracción a personas o
a los representantes de negocios..

I-REPORT ANG MGA PAGLABAG
(HINDI-EMERGENCY NA LINYA):
(562) 435-6711

LAYUNIN:

Kusang
Pagsunod
Ang pagpapatupad na aksyon ay ang
huling opsyon na gagamitin, maliban
kung ang mga pangyayari ay
nagbibigay ng agarang banta sa
karahsan o iba pang malubhang
alalahanin sa kaligtasan ng publiko.

