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 استجابة مدینة ریفیر إلى كوفید-19: تحدیث 20 أغسطس 2020
 

 یعلن فریق االستجابة للطوارئ عن إجراءات جدیدة لمكافحة انتشار كوفید-19
 

 سیبدأ فریق اإلنفاذ في إصدار اقتباسات للتجمعات الخاصة ، وإغالق منشآت
 المنتزهات بسبب عدم االمتثال

 
 تعیین سفراء المدینة لدعم جهود التثقیف والتوعیة

 
 الخمیس ، 20 أغسطس ، 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة تأثیرات
 جائحة كوفید-19 ووضع سیاسات وإجراءات للحفاظ على الصحة العامة والسالمة للجمیع في ریفیر.

 اعتباًرا من 20 أغسطس ، تم إخطار مجلس الصحة لرفیر من قبل إدارة الصحة العامة بوالیة
 ماساتشوستس بـ 2259 حالة إیجابیة محتملة لـكوفید-19 في مدینة ریفیر. یبلغ متوسط   عدد الحاالت الجدیدة

 في المدینة 13 حالة یومًیا ولدیها حالًیا ثالث أعلى معدل إصابة یومي في الكومنولث. معدل إیجابیة المدینة
 لمدة 14 یوًما هو 5.4٪ ، أي أكثر من ثالثة أضعاف متوسط   الدولة..

 
 أعلن فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر الیوم عن العدید من اإلجراءات التي سیتخذها إلبطاء انتشار

 الفیروس. یعمل فریق تطبیق كوفید-19 الذي تم إنشاؤه حدیًثا ، وهو فریق متعدد الوظائف من مسؤولي
 الصحة والسالمة العامة ، بشكل تعاوني مع مسؤولي الدولة على استراتیجیات لمكافحة انتشار الفیروس

 وتنبیه السكان إلى الضرورة الملحة الحتیاطات الصحة والسالمة. تشمل هذه االستراتیجیات:
 

 إصدار االستشهادات للمساكن والشركات التي تستضیف التجمعات التي ال تتوافق مع لوائح●
 ماساتشوستس.

 إغالق الحدائق والمرافق الترفیهیة التي كانت موقًعا الستمرار عدم االمتثال لمتطلبات الكمامة●
 وحدود حجم المجموعة. سیتم الیوم إغالق مالعب كرة السلة في ملعب هاري دیال روسو حتى



 إشعار آخر. ستواصل إدارة المتنزهات والترفیه في مدینة ریفیر برنامج مراقبة السالمة الخاص بها
 وتوصي بإغالق إضافي لفریق اإلنفاذ حسب الحاجة.

 استمرار زیادة عملیات التفتیش على األعمال وإصدار االستشهادات من خالل إدارة خدمات●
 التفتیش. یقوم القسم حالًیا بتعیین مفتشین إضافیین  هنا .

   دعم من لجنة مراقبة المشروبات الكحولیة لزیادة الرقابة على المؤسسات في جمیع أنحاء المدینة.●
 

 كما یقوم فریق التواصل بالمدینة بتوظیف فریق متعدد اللغات من سفراء لكوفید-19 للمساعدة في توعیة
 الجمهور وتعزیز الممارسات اآلمنة وتوزیع الموارد واإلحاالت للمقیمین والزوار. یجب على سكان ریفیر

.revere.org/jobs المهتمین باالنضمام إلى الفریق التقدم لهذه الوظائف بحلول 31 أغسطس على الموقع 
   یتم تمویل الوظائف من خالل تمویل قانون كاري الفیدرالي.

 
 اقتباسات للتجمعات الكبیرة

 
 سیبدأ فریق إنفاذ قانون كوفید-19 التابع لمدینة ریفیر في إصدار غرامة قدرها 490 دوالًرا لألفراد الذین
 ثبت عدم امتثالهم ألمر التجمعات المنقح للحاكم تشارلي بیكر ، الصادر یوم الجمعة ، 7 أغسطس ، والذي

 ینطبق على جمیع األماكن والمواقع ، بما في ذلك المنازل الخاصة والساحات الخلفیة. :
 تقتصر التجمعات الداخلیة على 8 أشخاص لكل 1000 قدم مربع من مساحة األرضیة الداخلیة التي●

 یمكن الوصول إلیها ، ولیس أكثر من 25 شخًصا في مساحة داخلیة واحدة مغلقة.
 تقتصر التجمعات الخارجیة على 25٪ من الحد األقصى المسموح به لإلشغال للمنشأة أو المساحة●

 كما هو موثق في تصریح اإلشغال المسجل لدى إدارة المباني البلدیة أو أي صاحب سجل محلي
 آخر إذا كان هناك قیود على السعة المسجلة ، أو 8 أشخاص لكل 1000 متر مربع أقدام حیث ال

 توجد قیود على اإلشغال ولیس أكثر من 50 شخًصا في تجمع في مساحة خارجیة واحدة.
 یجب على جمیع المشاركین في التجمعات الداخلیة والخارجیة الحفاظ على مسافة 6 أقدام على األقل●

 من كل مشارك آخر في التجمع باستثناء المشاركین الذین ینتمون إلى نفس األسرة.
 بالنسبة للتجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص ، یجب على جمیع األشخاص الذین تزید●

 أعمارهم عن عامین ارتداء غطاء للوجه عند حضور التجمعات الداخلیة والخارجیة حیث سیحضر
 المشاركون بخالف من هم في نفس المنزل ، ما لم یتم منعهم من ارتداء غطاء الوجه بسبب حالة

  طبیة أو إعاقة.
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