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 استجابة مدینة ریفیر لـ لكوفید-19: تحدیث 2 نوفمبر 2020
 
 

  مجلس الصحة بریفیر یصدر التحدیثات الصحیة لمؤسسات البیع بالتجزئة
  
  

 توظف المدینة أدوات تتبع جهات اتصال إضافیة لدعم العزل المبكر والحجر
 الصحي

  
 ریفیر ، ماساتشوستس - حتى یوم االثنین ، 2 نوفمبر ، سجل مجلس الصحة لرفیر 17 حالة جدیدة من

 لكوفید-19 في مدینة ریفیر.  یبلغ متوسط   عدد الحاالت الجدیدة في المدینة 25.3 حالة یومًیا ویبلغ متوسط
   نصیب الفرد في 7 أیام 46.8 حالة.  في شهر أكتوبر ، سجلت مدینة ریفیر 622 حالة إصابة جدیدة بـ

 لكوفید-19.  وبالمقارنة ، كان إجمالي عدد الحاالت في المدینة في مایو 479. نحن نستعد لزیادة كل هذه
 األرقام في نوفمبر ونطلب من سكاننا أن یظلوا یقظین وأن یتخذوا االحتیاطات الالزمة لمساعدتنا على إبطاء
 انتشار المرض.  ارتدي قناًعا ، وتجنب التجمعات ، واخضع للفحص.  یمكنك عرض البیانات المحدثة على

.www.revere.org/coronavirus 
 

  حدود سعة البیع بالتجزئة الجدیدة ستدخل حیز التنفیذ غًدا
  اعتباًرا من یوم الثالثاء ، 3 نوفمبر ، عند افتتاح العمل ، سیقوم مجلس مدینة ریفیر للصحة بتعدیل حدود

 العمالء في أعمال البیع بالتجزئة ، مما یسمح لخمسة عمالء لكل 1000 قدم مربع من طابق المبیعات.
 یزور مفتشو المدینة الشركات الیوم لتقدیم أرقام حد العمالء المحدثة والفتات النوافذ.  سیستمر المفتشون في
 زیارة جمیع الشركات یومًیا لضمان االمتثال.  ستتلقى الشركات التي تم اكتشاف عدم امتثالها تحذیًرا كتابًیا

 وتخضع لغرامات تصل إلى 490.00 دوالًرا أمریكًیا بعد تكرار االنتهاكات.
 

 تظل المتطلبات الحالیة األخرى لتجار التجزئة ساریة:

http://www.revere.org/coronavirus


  یجب أن یكون لدى جمیع شركات البیع بالتجزئة موظف عند المدخل للتأكد من أن جمیع العمالء یرتدون
 كمامه عند الدخول وأنك ال تتجاوز الحد األقصى لعدد العمالء.

  إذا اقترب تجار التجزئة من حدود العمالء ، فیجب تشكیل خط خارج المبنى یسمح بمسافة ستة أقدام بین
 العمالء أثناء اصطفافهم للدخول.

  
  المدینه تقوم بتوظیف جهات االتصال

  تقوم مدینة ریفیر بتجنید متتبعین مؤقتین لعقود كوفید بدوام كامل.  هذا منصب عن بعد من خالل إدارة
 الصحة العامة (DPH) ، شركاء في الصحة (PIH) ، وفریق إدارة الصحة المحلیة.  سیعمل متتبعو العقود

 مع منصة قائمة على البرامج (Civicore) لالتصال بجمیع جهات االتصال الخاصة بأي شخص تم
 تشخیص إصابته بـ كوفید -19 لتوثیق فحص األعراض ، وإحالتهم لالختبار وفًقا للبروتوكوالت المعمول

www.revere.org/jobs بها ، وتزویدهم بتعلیمات الحجر الصحي.  للتقدم لهذا المنصب ، یرجى زیارة
 .  موعد تقدیم الطلبات یوم االثنین 16 نوفمبر الساعة 5:00 مساًء.
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