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Mga Pinalawak na Serbisyo sa Personal na
Pangangalaga at Sentro ng Libangang Pangpamilya
Maaaring Magbukas
Mga Patnubay sa Kaligtasan sa COVID-19 ay Nananatiling Epektibo
Long Beach, CA - Pinapayagan ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Long
Beach ang pagpapalawak ng mga serbisyo sa personal na pangangalaga, mga sentro ng
libangang pangpamilya at pribadong panlabas na palaruan. Ang mga pagbabago, na
nakadetalye sa binagong u
 tos sa kalusugan, ay epektibo ng 12:01 a.m. Lunes, Oktubre 26, at
alinsunod sa mga patnubay ng Estado at County ng Los Angeles.
“Ang Long Beach ay may malaking progreso sa pagbagal ng pagkalat ng COVID-19 at dahil
dito, nagawa nating muling buksan ang mga karagdagang bahagi ng ating ekonomiya,” sabi ni
Mayor Robert Garcia. “Ngunit habang ginagawa natin nito, dapat tayong manatiling maingat,
mag-ingat at maging ligtas.”
Pinapayagan ngayon ng Estado ang mga personal na serbisyo na magpatakbo sa loob sa lahat
ng mga antas. Ang patnubay na ito ay nalalapat sa mga estetika, pangangalaga sa balat,
electrology, mga serbisyo sa kuko, mga propesyonal na art sa katawan, mga tattoo shop, mga
piercing na shop, mga tanning salon, therapy sa masahe(sa mga non-healthcare na kapaligiran)
at ibang mga negosyo na nakabalangkas sa utos ng kalusugan. Ang binagong utos at mga
protokol sa kalusugan ay ilalabas mamaya. Ang isang pangkalahatang-ideya ng mga
pagbabago ay nasa ibaba.
Mga Salon sa Kuko at Lahat ng Iba Pang Mga Serbisyo sa Personal na Pangangalaga
●

Ang mga salon sa kuko at iba pang mga serbisyo sa personal na pangangalaga ay
maaaring magbukas sa loob na walang paghihigpit sa kapasidad. Gayunpaman, ilalapat
ang iba pang mga pag-iingat sa kalusugan/kaligtasan, kabilang ang:

○
○
○
○

○

Pagpapanatili ng anim na talampakang distansya sa pagitan ng mga indibidwal,
maliban kung saan isinagawa ang mga serbisyo.
Bawal ang paghihintay sa loob.
Maximum ng isang empleyado bawat kustomer.
Ang mga manggagawa na patuloy na dapat nasa loob ng anim na talampakan
ng mga kustomer o kasamahan sa trabaho ay dapat magsuot ng pangalawang
hadlang (hal. Shield ng mukha o mga safety goggles) bilang karagdagang sa
panakip ng mukha.
Dapat i-minimize ng mga empleyado ang bilang ng oras na ginugugol kasama
ang mga kustomer sa loob ng anim na talampakan.

Mga Hair Salon at Barbero and Barberya
●

Tinanggal ang limitasyon sa panloob na kapasidad. Ang kapasidad ay limitado sa dami
ng tao na maaaring makapagpanatili ng anim na talampakang distansya sa pagitan ng
mga indibidwal at mga workstation.

Sentro ng Libangang Pangpamilya
●
●

Maaaring buksan sa labas.
Limitado sa matatagpuan sa loob ng mga pampublikong parke, mga batting cage,
miniature golf at go-kart racing. Ang lahat ng iba pang mga sentro ng libangang
pangpamilya ay dapat manatiling nakasara hanggang sa pahintulutang magkbukas.

Pribadong Panlabas na Palaruan
●

Ang mga pribadong panlabas na palaruan ay maaaring buksan sa paghuhusga ng
nagpapatakbo na alinsunod sa patnubay ng Estado. Kasama rito ang mga panlabas na
palaruan sa mga museo, aquarium at zoo.

Ang aksyon na ito ay isinagawa ng Opisyal sa Kalusugan ng Lungsod, Dra. Anissa Davis, at
alinsunod sa Emerhensiyang Kapangyarihan na ipinagkaloob sa Manager ng Lungsod sa
pamamagitan ng P
 roklamasyon ng Lokal na Emerhensiya. Ito ay naging epektibo simula
Oktubre 26 at magpapatuloy hanggang sa mapalawak, maalis, o baguhin sa pagsulat ng
Opisyal ng Kalusugan.
Noong Agosto, inilabas ng Estado ang Blueprint para sa Masligtas na Ekonomiya, isang
framework sa pagsubaybay sa pagkalat ng COVID-19 at pagtaguyod ng mga patnubay sa
muling pagbubukas gamit ang apat na antas na color-coded na sistema. Noong Oktubre 20,
inanunsyo ng Estado ang mga county na nahuhulog sa antas na lila, tulad ng County ng Los
Angeles, na kinabibilangan ng Long Beach, ay maaaring payagan na magpatuloy ng
pagpapatakbo ng mga operasyon sa itaas na may mga pagbabago.

Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19, at mga detalye sa lahat ng ginagawa ng
Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang aming mga residente, bumisita sa:
longbeach.gov/COVID19 at sundan ang @LongBeachCity sa Facebook, Twitter at Instagram.
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