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Para sa Agarang Pahayag

Karagdagang Pagsusuri para sa COVID-19 ay
Magagamit Ngayon ng mga Residente ng Long Beach
Anuman ang Sintomas
Mga Bagong Oras sa Ilang mga Lugar; Kinakailangan pa ring
Magpa-appointment
Long Beach, CA - Ngayon, lahat ng mga residente ng Long Beach ay maaaring
makatanggap ng COVID-19 na pagsusuri, anumang ang mga sintomas, sa tatlong mga
lugar na pinatatakbo ng Lungsod. Ang pagkakaroon ng appointment ay magpapatuloy
na unahin para sa mga nagpapakita ng mga sintomas, ang mga indibidwal na 65 taong
gulang o mas matanda at sa mga mayroong nang kondisyon sa kalusugan.
“Ang malawak na pagsusuri, kasama ang malalakas na pagsusubaybay sa
pakikipag-ugnay, ay isang mahalagang gamit sa ating laban sa COVID-19,” sabi ni
Mayor Robert Garcia. “Ang bawat tao sa Long Beach na nais magpasuri para sa
coronavirus ay dapat mag-sign up para sa isang appointment sa alinmang lokasyon na
pinatatakbo ng Lungsod.”
Gayundin, epektibo Hunyo 16, ang Long Beach ay may bagong oras para sa ilang mga
lugar ng pagsusuri (mga lugar na may pagsusuri para sa mga residente ng Long Beach
na walang sintomas ay minarkahan ng asterisk).
Tatlong lugar ng pagsusuri na may bagong mga epektibo ngayon, Hunyo 16, ay
sumusunod:

● *Cabrillo High School (2001 Santa Fe Avenue), 10 a.m. hanggang 1 p.m., Lunes
hanggang Miyerkules

● *Jordan High School (6500 Atlantic Avenue), 3 p.m. hanggang 5 p.m., Huwebes
hanggang Linggo

● *Veterans Memorial Stadium (5000 E. Lew Davis Street), 3 p.m. hanggang 5
p.m., Lunes hanggang Biyernes
Ang mga oras ay hindi nagbago sa mga sumusunod na mga lugar:

● Drive-through na pagsusuri sa Long Beach City College, Pacific Coast Campus
(1305 Pacific Coast Highway), mula 10 a.m. hanggang 1 p.m., pitong araw bawat
linggo

● Ang Rapid Assessment Clinic sa LBCC, Pacific Coast Campus, 10 a.m.
hanggang 2 p.m., pitong araw bawat linggo

● Jordan Plus (171 W. Bort Street), 7 a.m. hanggang 7 p.m., Lunes hanggang
Biyernes
Ang St. Mary Medical Center (1050 Linden Avenue) ay nagpapatakbo mula 8 a.m.
hanggang tanghali at 1 p.m. hanggang 4 p.m. hanggang Huwebes, Hunyo 18, ang
huling araw ng operasyon nito bilang isang lugar ng pagsusuri.
Patuloy na magpapatakbo ang mga mobile na pagsusuri para sa mga hindi makaalis ng
kanilang mga tirahan para sa iba’t ibang rason (tulad ng mga isyu sa pagkilos at mga
dating nang kondisyon sa kalusugan). Ang mobile na pagsusuri ay maaaring gawin sa
mga tirahan o pasilidad katulad ng sober living na mga tirahan, mga skilled nursing na
pasilidad, at ibang congregate na pasilidad. Upang humiling ng mobile na pagsusuri,
kumpletuhin ang form na makikita dito o tumawag sa Info Line ng Pampublikong
Kalusugan sa (562) 570-4636 (8:00 a.m. hanggang 5:00 p.m.). Ang mga pagsusuri ay
tumatakbo Lunes hanggang Biyernes.
Kinakailangan ang mga appointment para sa lahat ng mga lugar ng pagsusuri at
maaaring gawin online o sa pamamagitan ng pagtawag sa 562.570.INFO (4636).
Ang pagsusuri para sa mga residente ng Lungsod na walang sintomas ay nagsimula
noong Mayo 28 sa isang lugar ng pagsusuri (Cabrillo High School).
Mula sa simula ng pandemya, ang Lungsod ay nangasiwa ng higit sa 54,000 mga
pagsusuri at nagdagdag ng kapasidad sa pagsusuri upang makapagpasuri ng higit sa
1,000 katao bawat araw.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol 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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