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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:27 أبریل 2020

 بعد ستة أسابیع من تتبع االتصال ، یدیرها ممرضي المدارس ومسؤولو الصحة
 العامة المحلیون ، مدینة ریفیر تطلق بیانات جدیدة ، الدروس الرئیسیة

 
 سیكون العمل بالغ األهمیة لالحتواء حیث تتطلع المدینة إلى األمام الستراتیجیات

 إعادة الفتح
 

 27 أبریل 2020 - أصدرت مدینة ریفیرالیوم ببیانات جدیدة ونتائج رئیسیة من األسابیع الستة األولى من
 تنفیذ برنامج كوفید- 19 لتتبع جهات االتصال. حتى 27 أبریل ، تم إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل
 وزارة الصحة العامة في ماساتشوستس بـ 1064 حالة إیجابیة من فیروس كورونا في مدینة ریفیر. أجرى
 فریق البحث عن المفقودین تواصًال عبر الهاتف مع 946 فرًدا إضافًیا مرتبًطا بهذه الحاالت المؤكدة - مما
 عزز أهمیة الحجر الذاتي ، و اتصل بأصحاب العمل إلخطارهم بالتعرض المحتمل ، وربط األفراد بخدمات
 الدعم الحرجة. استخدم الفریق البیانات التي تم جمعها على أساس مستمر لتحدیث إرشادات الصحة العامة

 واالستجابة لالتجاهات والتجمعات الناشئة.
 

 "إن العمل الذي تم في ریفیر إلنشاء تتبع االتصال من أول حالة مؤكدة من كوفید-19 في المدینة یساعدنا
 على تحقیق هدفین مهمین: احتواء انتشار الفیروس بأفضل ما لدینا ، ووضع األساس لمزید من األمان قال
 الدكتور ناثالي كونغ ، رئیس مجلس الصحة بریفیر: "إعادة فتح المدینة بشكل أكثر تحكمًا ، عندما یحین
 الوقت". "یحقق هذا الفریق المتفاني من الممرضات نتائج رائعة ویسعد سكان رفیر بأنهم یعملون لصالح

 صحتهم وسالمتهم".



 تتم إدارة برنامج تتبع جهات االتصال في المدینة ، الذي تم تطبیقه منذ 16 مارس ، من قبل ممرضة الصحة
 العامة في المدینة ، وفریق مكون من 12 ممرضة تحت الدراسة، وثالثة ممرضین متطوعین من سكان
 ریفیر ، وأخصائي إدارة البیانات. یستخدم الفریق برنامج إدارة الحالة الذي اشترته المدینة من سیفي كور
 التي مقرها دنفر. من خالل عملیة سحب الهاتف ، تقوم الممرضات بجمع المعلومات من األفراد المؤكد

 لدیهم كوفید -19 لتحدید جهات االتصال المرتبطة التي من المحتمل أن تتعرض للفیروس. من هناك ، تقوم
 الممرضات بالتواصل عبر الهاتف مع األفراد إلخطارهم بتعرضهم المحتمل ، وتشجیعهم على الحجر

 الصحي ومراقبة األعراض ، واإلجابة على األسئلة وربطهم بالخدمات ، مثل االختبار ، وتوصیل الطعام ،
 والمساعدة المؤقتة في السكن. أحال فریق تتبع االتصال 115 فرًدا لخدمات الدعم من خالل نظام إدارة

 المهام التطوعیة في المدینة.
 

 نتیجة لعملیة إدارة الحالة ، كانت المدینة سریعة في تنفیذ توجیهات جدیدة وتوفیر إرشادات محدثة للمقیمین
 وأصحاب األعمال. على سبیل المثال ، بعد التعرف على مجموعة من الحاالت المرتبطة بمتجر بقالة داخل

 المدینة ، طلب مسؤولو الصحة العامة بالتنسیق مع خدمات التفتیش أن تخفض المتاجر بشكل كبیر عدد
 األشخاص المسموح لهم بالدخول في وقت واحد.

  
 كما بدأت المدینة في تعقب األفراد الذین تعافوا من الفیروس. بالتطلع إلى األسابیع العدیدة القادمة والرفع

 المحتمل لقیود معینة ، ستعتمد ریفیر على نظام تتبع جهات االتصال الخاص بها والوصول الكامل إلى
 البیانات ذات الصلة من الدولة لتكون قادرة على تحدید ما یعمل بسرعة ، وحیث تظهر مجموعات جدیدة ،

 واالستجابة وفًقا لذلك . یبقى من أولویات المدینة تقدیم المساعدة لكل من األفراد الذین ثبتت اختباراتهم
 اإلیجابیة والمرتبطة بهم ، من أجل تقلیل المزید من االنتشار.

 
 ویبرز بیانات مدینة ریفیر

 أبلغت إدارة الصحة العامة مدینة ریفیربـ 1064 حالة من فیروس كورونا؛ توفي 35 شخصا ؛●
 تعافى 250.

 هناك توزیع شبه متساٍو للجنس بین الحاالت المؤكدة.●
 ما یقرب من 28 ٪ من الحاالت المؤكدة تزید عن 60 عاًما ؛ 37٪ تتراوح أعمارهم بین 40 و●

 59 سنة ؛ 31٪ تتراوح أعمارهم بین 20 و 39 سنة ؛ 4٪ تحت سن 19.
 یشكل األفراد الذین تقل أعمارهم عن 19 عاًما أكثر من نصف األشخاص المرتبطین (٪56).●
 من بین األفراد الـ 35 المتوفین ، كان 23 عاًما فوق سن 80 ، و 8 كانوا تتراوح أعمارهم بین●

 60 و 79 عاًما ، و 3 كانوا تتراوح أعمارهم بین 40 و 59 عاًما ، وكان شخًصا واحًدا تحت سن
 40 عاًما.

 تم تتبع 181 فرًدا في البدایة كأشخاص مرتبطین تم تأكیدهم كحاالت إیجابیة منذ ذلك الحین.●



 تمكنت المدینة من جمع بیانات العرق واإلثنیة لما یقرب من 42 ٪ من جمیع الحاالت المؤكدة - إما●
 من خالل البیانات المقدمة من MAVEN أو التعریف الذاتي. تفاصیل هذه المجموعة الفرعیة هي

 كما یلي: 48٪ البیض ، 40٪ التیني ، 5.4٪ الشرق األوسط ، 3.9٪ آسیوي ، 3.2٪ أسود.
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