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Ang Lungsod ng Long Beach ay nag-update ng mas Ligtas na
Pangkalusugang-Pambahay upang payagan ang mga Panloob
na mga Serbisyong Pangrelihiyon at Seremonya ng Kultura, na
may paghihigpit
Lungsod ng Long Beach, CA – Ang lungsod ng Long Beach Departamento ng Kalusugan at mga
Serbisyong Pangtao, ay nag-isyu at nag-update na Kaayusan sa Kalusugan (Health Order) na
epektibo kaagad, na pinapayagan ang panloob na mga serbisyong panrelihiyon at seremonya ng
pangkultura na ipagpatuloy ang mga paghihigpit upang ihanay sa mga kamakailang
pagbababago, sa Blueprint Para Sa Mga Ligtas na Ekonomiya Lila Antas (Blueprint for sa Safer
Economy Purple Tier) na inisyu ni Gobernador ng California Gavin Newsom.
Isang Pangkalahatang Ideya ng Binagong Order sa Kasalukuyan ay Naglalaman:
Mga Serbisyong Pangrelihiyon at Seremonya ng Kultura:
● Mga lugar ng pagsamba kasama ang mga simbahan, moske, templo at seremoniyang
kultural katulad ng kasal at libing ay maaring ipagpatuloy ang mga panloob na mga
serbisyo sa loob ng tao limitado sa 25 porsyento na panloob na maximum kapasidad
● Ang pag-awit, tyanting, at iba pang mga kasanayan at mga pagganap ay ipinagbabawal
para sa panloob na pagtitipon sa kadahilanang mayroong isang makabuluhang pagtaas
sa covid-19 na transmisyon sa mga aktibidad na ito
● Serbisyo ng pagkain at o inumin na mga potluck at istilo ng pam-pamilya sa pagkain at
pag-inom ay mananatiling ipinagbabawal
Ang mga restawran at hotel na nagho-host ng mga kasal at libing ay kinakailangan pa ring
mag-host ng mga kaganapan sa labas lamang alinsunod sa mga alituntunin ng estado.

Habang ang mga panloob na serbisyo ay maaring ipagpatuloy, kritikal pa din ang lahat na
possibleng mga hakbang upang malimitahan ang pagkalat ng covid-19 at upang matiyak ang
kaligtasan ng lahat ng pamayanan. Ang mga taong nakikilahok sa nabanggit na mga aktibidad
sa panloob ay dapat na manatiling mapag-bantay sa pagsasanay ng pisikal na distansya sa
pinaka-mataas na maaring lawak, magsuot ng pantakip sa mukha o maske tuwing nasa isang
pampublikong lugar at madalas na maghugas ng kamay at i-sanitize ang mga madalaas na
hinahawakan na mga ibabaw.
Ang Estado ng California ay naglabas ng pansamantalang patnubay para sa mga seryosong
serbisyo at seremonyang pangkultura upang umayon sa mga pagbabago sa BluePrint para sa
isang Mas Maligayang Ekonomiya at bilang tugon sa isang kamakailang desisyon ng
kataas-tasang hukuman ng Estados Unidos.
Ang na-update na Order ng Kalusugan ay binago rin upang makahanay sa mga bagay ng Estado
ng California para sa muling pagbubukas ng pansariling tagubilin para sa mga paaralan ng K-12.
Ang mga paralan sa Lungsod ng Long Beach ay maaring magbukas sa mga klase K-6 para sa
In-person na pagtuturo sa sandaling maabot ng Los Angeles County ang mga ilang mga
kinakailan sa loob ng Purple Tier ( isang rate ng kaso ng mas mababa sa 25 kaso bawat 100,000
sa mas mabilis na 5 magkakasunod na araw).
Ang Lungsod ng Long Beach ay nanatili sa lila, at pinaka mahigpit, na antas ng Blueprint ng
Estado para sa mas Ligtas ng Ekonomiya, kaya sa samakatuwid ay nagpapailalim sa ilang mga
paghihigpit upang makatulong na limitahanan ang karagdagang paghahatid ng Covid-19.
Pinapayagan ng color-coded tier na Sistema na muling magbukas batay sa mga numero ng kaso
sa bawat 100,000 populasyon at ang dami ng pagiging positibo sa mga taong kumuha sa
pagsusuri ng Covid-19.
Ang pinakabagong Order ng Kalusugan ay inilagay ng punong opisyal ng lungsod ng kalusugan,
Dr. Anissa Davis, at alinsunod sa mga Kapangyarihang Pang-Emerhensiya na ipinagkaloob ng
Tagapamahala ng Lungsod sa pamamagitan ng Proklamasyon ng Lokal na Emerhensiya. Ito ay
epektibo kaagad mula ngayon, Miyerkules, Pebrero 10, hanggang mapalawig ito, maalis, o
baguhin sa pagsulat ng Opisyal ng Kalusugan.
Para sa mga pangunahing impormasyon tungkol sa Covid-19, kasama ang mga detalye tungkol
sa pagpapatupad sa kaligtasan ng mga residente ng Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
longbeach.gov/COVID19 at sundan sa @LongBeachCity sa Facebook, Twitter at Instagram.
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