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 استجابة مدینة ریفیر إلى كوفید-19: تحدیث 25 یونیو 2020
 العمدة أریجو یحث السكان على البقاء یقظین مع استمرار المقاییس

 الرئیسیة في االتجاه بشكل إیجابي
 ریفیر برنامج بارك و ریكریشن سنتر (التنزه والترفیه)یعلن عن برامج

 الصیف بإرشادات السالمة الجدیدة
 یستمر االختبار المتنقل لكبار السن

 
 25 یونیو 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید-19 ووضع

 السیاسات واإلجراءات للحفاظ على الصحة والسالمة العامة للجمیع في ریفیر. حتى 25 یونیو، تم إخطار
 مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة العامة في ماساتشوستس بـ    1,786 حالة إیجابیة في مدینة

 ریفیر.یبلغ متوسط   عدد حاالت اإلصابة بالمدینة 3.4 حالة جدیدة كل یوم.
 

 مع استمرار تقدم خطة إعادة فتح الدولة المرحلیة واستمرار المقاییس الرئیسیة في النزول ، تحث المدینة
 السكان ، وخاصة السكان الذین تزید أعمارهم عن 65 عاًما والذین یعانون من حاالت صحیة حرجة ، على
 توخي الحذر ، والبقاء أكثر أماًنا في المنزل ، وارتداء الكمامات و ممارسة االبتعاد االجتماعي عندما تكون

 بعیًدا عن المنزل.
 

 “نحن ممتنون لجمیع المقیمین لدینا للقیام بدورهم في تخفیض أعدادنا إلى حیث هم الیوم. وقال العمدة بریان
 أریجو: "یجب أن نستمر في أن نكون أذكیاء إذا أردنا إعادة الفتح للتقدم أكثر وتجنب المواقف التي نراها في
 والیات أخرى حیث تصل الحاالت اآلن إلى مستویات جدیدة". "نحن نتطلع إلى توفیر برامج تدعم صیًفا آمًنا

 وصحًیا ، ونحن بحاجة إلى أن یواصل الجمیع القیام بدورهم".
 

 أصدرت الیوم ریفیر ركرشین سنتر( التنزه والترفیه)عروض برنامج صیف 2020 هنا  . من خالل العمل
 الجاد والتعاون المستمر مع مجلس الصحة بریفیر ، طورت باركس و ریكریشن سنترعروض لخلق بیئة

https://e6b043d2-017b-4fdd-a7e9-d4920cd334b7.filesusr.com/ugd/e152e1_a095ab301e1046dba5d93758efa9ab80.pdf


 آمنة وصحیة لألنشطة الصیفیة ، مع إشراك الشباب في البرمجة الشخصیة. یبلغ الحد األقصى لإلشغال في
 العدید من األنشطة الصیفیة 10 أنشطة وستقام في الخارج كلما أمكن ذلك. تتوفر احتیاطات وإرشادات أمان

 أخرى خاصة بأنشطة معینة في دلیل البرنامج الصیفي لعام 2020 ، المتاح على
 www.revererec.org. التسجیل المسبق مطلوب لمعظم األنشطة ویمكنك التسجیل والدفع لمعظم

 البرامج عبر الهاتف على 781-286-8190.
 

 كجزء من استراتیجیتها لمنع انتشار كوفید-19 بین السكان الضعفاء ، تواصل مدینة ریفیرأیًضا برنامجها
 لالختبار لكوفید-19 المحمول للمحاربین القدامى وكبار السن من خالل شراكة مع  كامبردج الینس الصحي

 وسیارة إسعاف كاتالدو. حتى اآلن ، تم إجراء أكثر من 200 اختبار في مرفقین في المدینة. یتم توفیر
 االختبار في الموقع لجمیع المقیمین الذین یرغبون في االختبار ، ویتم تنسیق الزیارات بالتعاون مع كیانات

 اإلدارة الفردیة. یساعد االختبار المتنقل على تحدید األفراد الذین ال تظهر علیهم أعراض وعزلهم بشكل
   استباقي ومراقبة االتجاهات.
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