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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:1 مایو  2020

 رئیس البلدیة العمدة  أریجو یعلن عن توسیع نطاق الوصول إلى الكمامات،
 االختبار متاح للمقیمین

 
 عطلة نهایة األسبوع هذه: توزیع الكمامات المنبثق في المناطق عالیة الحركة

 تبدأ عملیة استالم الكمامات و الذهاب یوم الثالثاء
 یمكن لجمیع المقیمین لریفیرالوصول إلى اختبار القیادة في منطقة صافیك داون

 
 

 1 مایو 2020 یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء انتقال
 فیروس كورونا للمجتمع وضع استراتیجیات لجهود التعافي على المدى الطویل. حتى الیوم ،  1 مایو

 2020 ، تم إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس ب   1,185حالة إیجابیة
 من فیروس كورونا  في مدینة ریفیر. مات أربعون من السكان. تعافى 297.

 
 

 أعلن العمدة أریجو الیوم أن المدینة ستوسع وصول المقیمین إلى الكمامات من خالل برنامج مستمر وجذاب
 وسلسلة من عملیات التوزیع المنبثقة في المناطق عالیة الحركة في جمیع أنحاء المدینة والتي ستبدأ في نهایة
 هذا األسبوع. ابتداء من صباح الثالثاء ، سیتمكن السكان الذین یحتاجون إلى كمامة من المشي أو القیادة إلى

 أكادیمیة رومني مارش بین الساعة 9 صباًحا و 3 مساًء. والحصول على قماش ، قناع قابل إلعادة



 االستخدام مخیط من قبل متطوعین لشریك غیر ربحي MACIR (اتصاالت أمریكیة مغربیة في ریفیر ) ،
 باإلضافة إلى قفازات الفینیل مسحات الكحول. أصدر الحاكم بیكر الیوم أمًرا یطالب جمیع سكان

 ماساتشوستس بارتداء غطاء وجه عندما یكون في األماكن العامة - بما في ذلك في األعمال األساسیة وفي
 الهواء الطلق وفي وسائل النقل العام.

 
 وقال العمدة أریجو: "نعتقد أن الطریقة األكثر فعالیة للحصول على مشاركة واسعة النطاق من سكاننا هي

 عن طریق إزالة أي حواجز قد یواجهونها ، بدًال من اتخاذ إجراءات عقابیة". "ابتداًء من یوم الثالثاء ، یمكن
 ألي شخص من سكان ریفیر الذین یحتاجون إلى كمامة الحصول على واحد. نحن ممتنون لشركائنا في

 MACIR لجعل هذه اإلمكانیة لمدینتنا ".
  

MACIR یتضمن عرض الكمامات المدینة كمامة قابلة إلعادة االستخدام والتخلص منها. حتى اآلن ، قدم 
 لمدینة ریفیر 2500 قناع من القماش ، بهدف إنتاج 1000 قناع في االسبوع للمضي قدًما.

 
 "عندما بدأ هذا الوباء ، أوقفت منظمتنا جمیع أنشطتنا المنتظمة والتخطیط لواحد من أكبر المهرجانات في

 المدینة. قال رشید مخیبر ، المؤسس والمدیر التنفیذي لـ MACIR ، لقد تواصلنا مع العمدة لنرى كیف
 یمكننا تحویل تركیزنا للمساعدة. "بمجرد أن أدركنا كم كانت مدینتنا بحاجة إلى هذه األقنعة ، أصبحت على

 رأس أولویاتنا وكنا نعمل بجد لتوفیر أكبر قدر ممكن منذ ذلك الحین."
 

 تقود جهود إنتاج القناع طالبة ماجستیر إدارة األعمال والمتدربة ماریا شكري وهي بحاجة إلى متطوعین
Go Fund زیارة صفحة   هنا MACIR إضافیین. یجب على أي شخص مهتم بالمساهمة أو التطوع مع 

 Me أو االتصال برشید مخیبر على الرقم 617-386-3450
  

 اختبار موسع لسكان ریفیر
  

 أعلنت المدینة أیًضا الیوم عن توسیع نطاق الوصول إلى االختبارات لسكان ریفیر من خالل مركز الصحة
 شرق الجوار في بوسطن. یجب على األفراد االتصال برقم 587-569 617 واتباع المطالبات للتسجیل
 لالختبار. لیست هناك حاجة لتحدید موعد. یجب على األفراد التأكید شفهًیا على الهاتف بأنه تم تقدیم طلب

 لالختبار. تستغرق العملیة حوالي 10 دقائق للتسجیل ، وسیتم إرسال رابط للتحقق من النتائج عبر الرسائل
 النصیة. المشي في 79 شارع باریس من الساعة 8 صباًحا إلى 12 ظهًرا ، والطریق من خالل صافیك
 داون (525 طریق ویلیام إف ماكلیالن السریع) من 1-5 مساًء. االختبار 7 أیام في األسبوع. یجب أن

 یستغرق األمر من یوم إلى یومین لتلقي النتائج.
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