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Patuloy ang Programa ng Insentibo sa Lungsod para
sa Mga Taong Tumatanggap ng Unang Bakuna sa
COVID-19
Ang mga premyo sa pang araw-araw na pagkakataon na drawing ay
may kasamang Apple Airpods at Local Hotel Packages
Long Beach, CA - Simula ngayon, Mayo 24 hanggang Sabado Mayo 29, ang
Departamento ng Pangkalusugan at Serbisyong Pantao ng Lungsod ng Long Beach ay
patuloy na magsasagawa ng mga oportunidad para sa isang pagpili araw-araw sa mga
tumatanggap ng kanilang unang bakuna sa COVID-19 bilang isang insentibo para sa
mga tao na nabakunahan. Kasama sa mga premyo sa linggong ito ang Apple Airpods
at mga komplementaryong paglagi sa mga lokal na hotel.
"Hanggang sa ngayon, nakita namin ang tagumpay sa aming programang pagbibigay
ng insentibo, at marami sa mga residente na tumatanggap ng bakuna ay binabanggit
ang mga insentibo," sabi ni Alkalde Robert Garcia. "Pinahahalagahan namin ang aming
mga kasosyo sa pamayanan para sa pagtulong sa pagsusumikap na ito upang
hikayatin ang maraming tao na mabakunahan."
Mula Mayo 24 hanggang Mayo 29, ang mga makakatanggap ng kanilang unang dosis
ng bakunang Pfizer o Moderna COVID-19 o kanilang isang dosis na bakuna ng
Johnson & Johnson / Janssen sa pamamagitan ng anumang site na pagbabakuna na
pinamamahalaan ng Lungsod ay awtomatikong ipinasok sa oportunidad upang manalo
ng mga premyo sa drawing kabilang ang kanilang napili na Apple Airpods o isa
hanggang dalawang gabing pamamalagi sa isang lokal na hotel. Ang mga napili ay
magkakaroon ng pagkakataon na pumili ng alinman sa premyo. Kinakailangan ang
pahintulot ng magulang / tagapag-alaga para sa mga wala pang edad na 18 taong

gulang. Kasama sa mga hotel na lalahok sa linggong ito ay ang Courtyard Long Beach
Downtown, Golden Sails Hotel, Hyatt Regency Long Beach, Hyatt Centric Long Beach,
Residence Inn Long Beach Downtown at Holiday Inn Long Beach Airport.

Mayroong iba't ibang mga paraan upang ang mga karapat-dapat na tao ay maaaring
makatanggap ng bakuna sa Long Beach:
● Long Beach Convention Center, located at 300 E. Ocean Blvd., Lunes, Martes,
Miyerkules, at Biyernes mula alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.;
Huwebes Mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi; at Sabado mula alas
10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
● Mobile Community Clinics sa Admiral Kidd, MacArthur at Houghton Parks
● Mobile Vaccination Vehicles para sa mga for homebound na mga indibidwual at
mga taong nasa mga kapitbahay na sobrang naapektuhan.
● Mobile vaccination at local schools, kabilang na ang Cabrillo High School tuwing
Sabado mula alas 10 ng umaga hanggang ala 1 ng hapon, Grant Elementary
tuwing Miyerkules at Biyernes mula alas 10:30 ng umaga hanggang 12:30 ng
hapon at Washington Middle School tuwing Martes at Huwebes mula alas 2:30
ng hapon hanggang alas 4:30 ng hapon.
Hindi kinakailangan ang mga appointment, ngunit ang mga taong interesadong
mag-iskedyul ng appointment ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagbisita sa
portal ng pagbabakuna ng Estado, MyTurn.ca.gov, o sa pagtawag sa California
COVID-19 Hotline sa 833.422.4255.
Dahil ang programa ng insentibo sa bakuna ay nagsimula nang mas maaga sa buwang
ito, ang mga apoyntment sa pagbabakuna ay dumoble. Ang programa ng insentibo ay
nag-kicked off sa tiket sa Aquarium ng Pasipiko, na may humigit-kumulang na 5,700
tiket na ipinamahagi, at nag-continued last week na may Nintendo Switches at
komplementaryong dalawang gabing pananatili sa iba pang mga lokal na hotel. Patuloy
na sasaliksikin ng Lungsod ang iba`t ibang mga insentibo at diskarte upang hikayatin
ang lahat ng karapat-dapat na residente na protektahan ang kanilang sarili at kanilang
mga mahal sa buhay mula sa COVID-19.
Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19, na may mga detalye sa lahat na
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang ating mga

residente, bisitahin ang longbeach.gov/COVID19 at sundan sa @LongBeachCity sa
Facebook, Twitter at Instagram. Ang mga tao ay maaari ring bumisita sa
longbeach.gov/COVID19 para sa mga up-to-date na mga impormasyon information
tungkol sa mga kaso ng Covid at mga bakuna
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