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Nakakita ng Maliit na Pagtaas sa mga Paglipad ang
Paliparan ng Long Beach
Long Beach, CA – Ang Paliparan ng Long Beach (LGB, inisyal sa Ingles) ay patuloy na
nakakakita ng mabagal ngunit patuloy na pagbawi sa mga iskedyul ng paglipad, tumaas
mula sa isang mababang paglipad sa maraming araw noong Abril hanggang sa
kasalukuyang average ng 18 hanggang 20 paglipad araw-araw. Ang mga
kamakailan-lamang na pagbabago sa iskedyul ng Delta Air Lines ay nagpapakita rin ng
katamtaman na pagpapabuti sa segmento ng paglalakbay sa paglilibang.
Ang kamakailang nai-publish na iskedyul ng Delta ay nagpapahiwatig na magpapatuloy
ito ng mga paglipad mula sa LGB sa Agosto 1, isang buwan nang mas maaga sa
iskedyul. Inihayag dati ng Delta ang isang pansamantalang pagsasama-sama ng
serbisyo sa paglipad noong Mayo, na humantong sa isang pagsuspinde ng mga
paglipad mula sa Long Beach at maraming iba pang merkado. Ang carrier ay unang
magpapatakbo ng dalawang araw-araw na walang tigil na paglipad papuntang Salt
Lake City, na may serbisyo na inaasahan na tumaas sa limang pang-araw-araw na
paglipad(mga patutunguhan ay hindi pa natukoy) simula Oktubre 1.
“Natutuwa kami na ipagpapatuloy ng Delta ang ilan sa kanilang mga paglipad ng mas
maaga kaysa sa inaasahan,” sabi ng LGB Direktor na si Cynthia Guidry. “Alam namin
na ang daan sa pag pagbawi sa paglalakbay sa hangin ay mahaba, ngunit handa
kaming matugunan ang hinihingi habang lumalaki ito.”
Sa muling pagsisimula ng mga paglipad sa Delta sa Agosto 1, ang iskedyul ng paglipad
ng LGB ay mag-aalok ng serbisyo mula sa apat na mga carrier (American Airlines,
Delta Air Lines, JetBlue Airways at Southwest Airlines). Ayon sa mga iskedyul sa
Agosto, inaasahang magpapatakbo angJetBlue ng dalawa hanggang pitong mga

paglipad bawat araw at ang American Airlines ay magpapatakbo ng isang araw-araw na
paglipad patungo sa Phoenix. Ang Hawaiian Airlines ay hindi pa bumabalik sa serbisyo,
dahil sa patuloy na pag-kwarentina na inilagay ng estado ng Hawaii.
Bilang tugon sa kamakailang anunsiyo ng JetBlue na iiwan nito ang natitirang mga
puwang ng paglipad sa Oktubre, sisimulan ng LGB ang pormal na proseso ng muling
pamamahagi ng 17 permanenteng puwang sa pamamagitan ng isang itinatag na
listahan ng paghihintay kung saan kasama ang Delta, Hawaiian, at Southwest. Ang iba
pang mga sertipikadong air carrier ay mayroon hanggang Agosto 28 upang humiling na
maidagdag sa listahan ng paghihintay upang makasali sa proseso ng paglalaan.
Bilang isa sa pinaka mahigpit na mga kontroladong ingay na paliparan sa bansa,
nag-aalok ang LGB ng kabuuang 53 na mga puwang ng paglipad. Ang mga
kinakailangan sa paggamit ng puwang ng paglipad ay kasalukuyang ipinauubaya dahil
sa pandemya. Nasa malapit sa border ng Los Angeles at Orange County, ang Paliparan
ng Long Beach ay matatagpuan malapit sa maraming pangunahing atraksyon sa Timog
California.
Tungkol sa Long Beach Airport
Itinatag noong 1923, ang Long Beach Airport (LGB) ay ang pinakalumang paliparan sa
California. Kabilang sa maraming mga parangal nito, ang LGB ay pinangalanang isa sa
Top 10 na paliparan sa 2020 USA Today 10Best Reader’s Choice travel award contest
para sa Pinakamagaling na Maliit na Paliparan. Ang LGB ay nag-aalok ng walang tigil
na serbisyo sa maraming lungsod ng U.S. habang sinusuportahan ang isang malusog
na pangkalahatang paglipad sa komunidad na may higit sa 300,000 taunang
operasyon. Ang paliparan ay isa ring malaking mapagkukunan ng aktibidad
pang-ekonomiya at trabaho, kasama ang LGB Aviation Complex na bumubuo ng $8.6
bilyon na epektong pang-ekonomiya at pagsuporta sa 46,000 na trabaho. Ang LGB ay
isang enterprise ng Lungsod ng Long Beach na sumusuporta sa kanilang sarili at hindi
tumatanggap ng mga lokal na dolyar ng buwis. Ipinagmamalaki ng Paliparan ang sarili
sa pag-preserba ng pinapahalagang makaysaysayang pamana at pagpapanatili ng
isang ligtas, sustainable, at responsableng operasyon sa kapaligiran. Sundan kami sa
Facebook Instagram at Twitter @LGBAirport.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na

amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng isang
pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at
sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport, at ang Port of
Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng
lungsod, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 171
parke, milya ng mga beach, mga marina, at mga landas ng bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social media upang malaman ang pinakabagong
balita: Facebook, Twitter Instagram at YouTube.

