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Hinihimok ng Long Beach ang mga Drayber na Bigyan
ng Pahinga ang Telepono
Mula Hulyo 1, 2021, ang mga drayber ng California ay maaaring harapin ang mas
mataas na mga multa sa paggamit ng mga handheld na mga aparato habang
nagpapatakbo ng sasakyang de-motor at hinihimok ng Kagawaran ng Kalusugan at
Serbisyong Pantao ng Lungsod ng Long Beach (Kagawaran ng Kalusugan) ang mga
drayber na bigyan ng pahinga ang telepono at ituon ang pansin sa kalsada. Ang
bagong batas ay pagdaragdag ng mga parusa para sa nakakagambalang mga
pagkakasala sa pagmamaneho upang maisama ang isang punto sa talaan ng
pagmamaneho upang maisama ang isang punto sa talaan ng pagmamaneho. Sa
kasalukuyan, ang tanging parusa sa paggamit ng selpon sa isang handheld na
pamamaraan ay may multang $162 dolyar.
Sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi pinapayagan ang mga drayber na humawak ng
telepono o iba pang elektronikong aparato habang nasa likod ng manibela. Hindi
pinapayagan ang mga drayber na wala pang 18 taong gulang na gumagamit ng
telepono para sa anumang kadahilanan, kabilang ang hands-free. Itinakda ng bagong
batas ng California nang isang drayber na nahatulan sa isang nakakagambala na
pagkakasala sa pagmamaneho ay maaaring ma-isyu ng isang punto sa kanilang talaan
para sa bawat paghatol na nagaganap sa loob ng 36 na buwan ng isang naunang
paghatol para sa parehong pagkakasala.
Kahit na ang mga drayber ay nagsimulang gumamit ng kanilang mga selpon nang mas
madalas habang nagmamaneho ng isang beses nang walang hands-free ay naging
batas at ang nagagamabala na pagmamaneho ay mananatiling isang seryosong hamon
sa kaligtasan sa Long Beach. Mas maaga sa taong ito, sa isang proyekto na

pinondohan ng Opisina Para sa Kaligtasan ng Trapiko sa California, isinasagawa ng
Kagawaran ng Kalusugan ang unang taunang Roadwatch LB. Ang mga boluntaryo ng
komunidad at mga empleyado ng Lungsod ay nakakalat sa mga interseksyon sa Long
Beach upang ma obserbahan at makolekta ang data sa nagagambalang
pagmamaneho. Sa loob ng 30 oras, sa loob ng tatlong araw, na obserbahan ng mga
boluntaryo ay ang halos 1,000 mga drayber gamit ang isang handhelod na aparato.
Sa pagsisikap na gawing mas ligtas ang mga kalsada, Ang Kagawaran ng Kalusugan
ay patuloy na nagsasagawa ng mga pagawaan na pang-edukasyon para sa mga
kabataan na itaguyod ang ligtas at walang kaguluhan na pagmamaneho at mangolekta
at suriin ang lokal na data nanauugnay sa nagagamba na pagmamaneho upang
ipaalam ang mga pagsisikap sa programa sa hinaharap. Sa pakikipag sosyo sa iba
pang mga kagawaran ng lungsod at mga kasosyo sa pamayanan na isinusulong ng
Kagawaran ng Kalusugan ang Long Beach Safe Streets Awareness Week sa Agosto at
National Teen Driver Safe Week sa Oktubre, habang sinusuportahan din ang mga
pagsisikap sa buong lungsod na naglalayon na matanggal ang mga namatay na
kaugnay sa trapiko at malubhang pinsala sa Long Beach.
Anumang bagay na nakakaapekto sa iyong mga mata sa kalsada o mai-off ang
manibela ay itinuturing na isang nakakaabala. Upang mapanatiling mas ligtas ang mga
kalye para sa lahat, pinayuhan ng Kagawaran ng Kalusugan na lumipat ang mga
drayber upang tumawag o magpadala ng teksto. Dapat ding patahimikin ng mga
drayber ang kanilang mga telepono, gamitin ang panksyon na Huwag Guluhin o ilagay
ang telepono sa lugar na hindi maaabot bago pa man magsimulang magmaneho sa
likod ng manibela.
Ang lahat ng mga katanungan sa midia ay maaaring idirekta kay Lara Turnbull, Acting
Bureau Manager, Community Health, Long Beach Department of Health and Human
Services, 562.570.4294, Lara.Turnbull@longbeach.gov.
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