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Ang Mga Trabahador ng Sektor ng Pagkain ay
Mababakunahan sa Mga Darating na Araw
Long Beach, CA - Sisimulan sa linggong ito ang pamamahagi ng mga pagbabakuna para sa
mga manggagawa sa sektor ng pagkain. Ang mga appointment para sa linggo ng Enero 19 ay
puno na, ngunit ang mga manggagawa sa sektor ng pagkain ay hinihikayat na makipag-ugnay
sa kanilang mga tagapag-empleyo o mag-signup para sa mga update gamit ang bagong online
portal ng pagbabakuna, VaxLB.
“Gumagawa kami ng mga hakbang sa paglulunsad ng aming pagbabakuna at lumilipat na
ngayon sa pagbabakuna sa mga manggagawa sa pagkain,” sabi ni Mayor Robert Garcia.
“Napakahalaga na ang mga mahahalagang manggagawa ay manatiling malusog at nakatuon
kami na tiyakin ang lahat ng mga manggagawa sa sektor ng pagkain, nakatira man sila o
nagtatrabaho sa Long Beach, ay makakuha ng pagkakataon na mabakunahan.”
Ang Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Long Beach (Kagawaran ng
Kalusugan) ay kasalukuyang nasa proseso ng pakikipag-ugnay sa mga tagapag-empleyo sa
sektor ng pagkain, kabilang ang mga tingian ng groseri at restawran. Ang mga pagbabakuna ay
magaganap sa klinika ng pagbabakuna ng masa sa Long Beach Convention Center. Ang mga
appointment ay kinakailangan.
“Kami ay nasasabik na ang mga manggagawa sa sektor ng pagkain, isang grupo na nasa
frontline, ay mababakunahan na,” sabi ng Direktor ng Kagawaran ng Kalusugan na si Kelly
Colopy. “Ang likas na katangian ng kanilang mga trabaho ay naglalagay sa kanilang kalusugan
sa panganib dahil hindi sila maaaring magtrabaho mula sa bahay at hindi maaaring maihiwalay
ang kanilang sarili mula sa iba. Ang mga bakuna ay mahalaga upang pangalagaan ang
kanilang kalusugan.”
Ang Lungsod ng Long Beach ay patuloy na nagbibigay ng mga bakuna tuwing nagkakaroon sila
nito. Ang mga bakuna ay ipinamamahagi sa mga mangaggawa ng ospital, mga frontline na
manggagawa ng Kalusugan ng Lungsod, mga tauhang pang-emerhensiyang medikal, at mga

bumbero at mga EMT ng Kagawaran ng Apoy ng Long Beach. Sinimulan kamakailan ng
Lungsod ang Phase 1B ng plano ng pamamahagi ng bakuna habang ang mga empleyado ng
Lungsod na kritikal sa pagsisikap sa emerhensiyang tugon sa COVID-19 ay nakatanggap ng
bakuna. Ang mga pagbabakuna sa mga nakatatanda ay nagsimula noong Sabado, Enero 16.
Ang mga manggagawa sa pagkain ay babakunahan nang magkaroon ng dagdag na mga
bakuna.
Katibayan ng kasalukuyang pagtatrabaho sa Long Beach, tulad ng isang kamakailang bayad ng
suweldo mula sa nakaraang 30 araw, ID o sulat ng tagapag-empleyo sa opisyal na liham, ay
kinakailangan para sa mga mahahalagang manggagawa na makatanggap ng kanilang mga
bakuna sa ngayon. Para sa mga nagtatrabaho sa labas ng Long Beach, ang katibayan ng
kasalukuyang trabaho sa sektor ng pagkain kasama ang patunay ng paninirahan sa Long
Beach, tulad ng isang piraso ng koreo, ay kinakailangan. Ang mga walang tamang
dokumentasyon ay tatalikuran. Ang mga driver na naghahatid ng pagkain sa pamamagitan ng
mga app tulad ng GrubHub, Instacart at UberEats ay hindi bahagi ng yugtong ito at isasama sa
grupo ng transportasyon.
Ang lahat ng mga residente ng Long Beach ay hinihikayat na magparehistro sa VaxLB.
Ginagawa ng VaxLB portal ang proseso ng pag-alam tungkol at pag-iskedyul ng mga bakuna
ng COVID-19 na mas madali at mas malinaw. Sa pamamagitan ng pagbisita sa
longbeach.gov/vaxLB, ang mga tao ay maaaring mag-signup upang maabisuhan kapag oras na
nilang makakuha ng bakuna sa COVID-19. Ang portal ay nagbibigay ng impormasyon, kabilang
ang pag-iskedyul ng sariling appointment, habang dumarating ang mga bakuna, para sa mga
taong karapat-dapat mabakunahan. Ang site at form para mag-signup ay makikita sa wikang
Ingles, Espanyol, Tagalog, at Khmer.
Ang mga indibidwal na may karagdagang katanungan ay maaaring tumawag sa 562.570.INFO
(4636), opsyon 6, o mag-email sa COVID19Vaccine@longbeach.gov.
Sa ngayon, 21,644 na mga bakuna ang naipamahagi sa Long Beach. Ang lahat ng mga bakuna
ay ipinamamahagi ng walang bayad at ibinibigay nang direkta ng pederal na gobyerno.
Pinangangasiwaan ng Kagawaran ng Kalusugan ang proseso ng pamamahagi at pagbibigay ng
bakuna alinsunod sa patnubay mula sa Centers for Disease Control (CDC) at sa Estado ng
California. Ang mga bakuna ay inilalaan sa Lungsod sa pamamagitan ng trabaho at inaalok sa
mga indibidwal sa dalawang yugto na may mga sub-phase at may baitang na sub-prioritization
hanggang sa magkaroon ng karagdagang bakuna. Ang mga taong may pag-access sa
appointment link ng pagbabakuna ngunit hindi pa kwalipikado sa ilalim ng kasalukuyang yugto,
at mga mahahalagang manggagawa na hindi nagtatrabaho sa Long Beach, ay hindi pa
mababakunahan sa oras na ito.

Ang mga karagdagang detalye tungkol sa plano ng pamamahagi ng bakuna ng Lungsod ay
makikita sa website ng Lungsod. Hinihikayat ng Lungsod ang mga indibidwal na maging
mapagmasid sa mga panloloko sa mga bakuna ng COVID-19 at iulat ang kahinahinalang
aktibidad.
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.

###

