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Marami pang Mga Establisimiyento sa Long Beach ay
Maaaring Magbukas na may Paghihigpit
Long Beach, CA - Inanunsyo ngayon ng Lungsod ng Long Beach na ang mga opisina,
lugar ng pagsamba, at in-person na tingian ay maaaring magbukas muli, na may
kasamang paghihigpit, na ayon sa Estado ng California at Los Angeles County.
“Ang aming mga “mom and pop” na tindahan, boutiques, at lugar ng pagsamba ay
nangangailangan ng amin suporta, at oras na para sa kanilang ligtas na pagbukas,”
sabi ni Mayor Robert Garcia. “Patuloy kaming nakakakita ng magagandang data sa
Long Beach, at kami ay magpapatuloy ng maingat.”
Habang binabago ang mga utos ng Masligtas-sa-Bahay, kinakailangang gawin ang
lahat ng posibleng hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa,
boluntaryo, at ang publiko. Ang mga binagong utos ay nagdedetalye ng mga
pangangailan at paghihigpit sa utos upang matulungang maiwasan ang pagkalat ng
COVID-19. Ang mga establisimiyento ay kailangan mag-implementa at mag-post ng
Protokol sa Pisikal na Pagdistansya bago magbukas.
Lahat ng mga in-store operasyon ng tingi at mga negosyong nakabase sa opisina
ay dapat:
● Panatilihin ang maximum na posibleng pisikal na pagdistansya, kabilang ang:
○ Ang tingian ay maaari lamang magbukas ng hanggang 50% ng maximum
na kapasidad.
○ Mga negosyong nakabase sa opisina ay hinihikayat pa rin na unahin ang
telework.

● Gawin ang mga protokol sa paglilinis at pagdidisimpekta, kabilang ang madalas
na paghuhugas ng kamay.
● Hilingin ang pagsuot ng panakip ng mukha kapag malapit na nakikipag-ugnayan
sa ibang mga tao.
● Panatilihin ang mga proseso upang makilala ang mga kaso ng sakit at mabilis na
mapigilan.
● Make worksite-specific plans for operating during this public health emergency,
and train employees on these plans.

Lahat ng lugar ng pagsamba ay kinakailangang:
● Limitahan ang mga dumadalo sa 25% ng kapasidad ng gusali o maximum na
100 ng dumadalo (alinman ang mas mababa).
● Itigil ang self-service na pagkain at inumin.
● Tumigil sa pag-host ng mga potluck o mga family-style na kainan o mga inuman.
Ipinagbabawal ang mga ito.
Los Angeles County has applied for a variance to move further into Stage 2 and
ultimately to Stage 3. Currently, Long Beach is included in that application and would be
eligible to allow restaurants and hair salons upon approval of the State and a
subsequent Health Order.
Ang Los Angeles County ay nag-apply para sa isang pagkakaiba upang tumuloy sa
Stage 2 at sa susunod sa Stage 3. Sa kasalukuyan, ang Long Beach ay kasama sa
aplikasyon na ito at magiging karapat-dapat na pahintulutan ang mga restawran at mga
hair salon sa pag-apruba ng Estado at ang kasunod a Utos sa Kalusugan.
Ang pagkilos na ito ay ipinatupad ng Opisyal ng Kalusugan ng Lungsod, Dra. Anissa
Davis, at naaayon sa Emerhensiyang Kapangyarihang ibinigay sa Manager ng Lungsod
sa pamamagitan ng Proklamasyon ng Lokal na Emerhensiya. Ito ay epektibo kaagad sa
Mayo 27, 2020, at magpapatuloy hanggang sa mapalawak, mapawalang bisa, o
magbago sa pagsusulat ng Opisyal sa Kalusugan. Kasama rin sa binagong Utos sa
Kalusugan ang iba pang mga pagbabago na nakahanay sa County at Resilience
Roadmap ng California para sa Stage 2 na may kaugnayan sa mga vehicle-based na
parada, mga shopping center, at mga serbisyong pangrelihiyon na in-person at mga
seremonya sa kultura. Ang mga pool na matatagpuan sa mga pribadong multi-unit na
residensya o bahagi ng homeowner’s association ay maaaring magbukas na may

pisikal na pagdistansya. Ang mga drive-in na operasyon, kabilang ang libangan at
restawran, ay pinahihintulutan ngunit alinsunod sa mga permit na inisyu ng Lungsod.
Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa COVID-19, at mga detalye sa lahat ng
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga
residente, bumisita sa: longbeach.gov/COVID19 at sundan ang @LongBeachCity sa
Facebook, Twitter at Instagram.
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