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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:18 مایو  2020

 رئیس مجلس المدینة أریجو یحدد استراتیجیة إلعادة فتح ریفیر
 باتباع إرشادات الدولة ، ستضع المدینة األشخاص أوًال ، وتدعم افتتاحات

 الصناعة المرحلیة وتوسع االختبارات
 **** إستشارة أكثر أمانًا في المنزل  ****

 
 18 مایو 2020 یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید-19 ووضع

 السیاسات واإلجراءات للحفاظ على الصحة والسالمة العامة للجمیع. حتى الیوم 18 مایو 2020 ، تم
 إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس توفي 58 مقیما. تعافى 834 ساكن

 من الفیروس. تستمر المدینة في رؤیة ما بین عشر و 15 حالة جدیدة كل یوم ، في المتوسط.
 

 قدم العمدة أریجو الیوم تفاصیل إضافیة حول كیفیة تنفیذ مدینة ریفیر وتخصیص التوجیه الذي قدمه الحاكم
 بیكر مع دخول الكومنولث المرحلة األولى من خطتها إلعادة فتحها بأمان  هنا . مع تفویض سلطة تنفیذ

 توجیهات أكثر تقییًدا ، سیواصل مجلس صحة ریفیر اتخاذ اإلجراءات الالزمة الحتواء انتشار الفیروس في
 ریفیر. تواصل المدینة أیًضا العمل نحو توسیع نطاق االختبارات للمقیمین ، بما في ذلك االختبارات المتنقلة

 للحفاظ على سالمة السكان في المنزل.
 

 وقال العمدة أریجو "الیوم مجرد بدایة لما سیكون طریقا بطیئا ومسؤوال عمدا نحو الوضع الطبیعي الجدید ".
 "یقدم لنا التقریر الذي قدمه الحاكم بیكر والمجلس االستشاري إلعادة االفتتاح توجیهات قویة ، ولكن علینا أن

 نتذكر أن مدینة ریفیر هي من بین المناطق األكثر تضررًا من هذا الفیروس ، ویجب أن تأخذ استراتیجیتنا
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 إلعادة فتح ذلك في االعتبار. لقد رأینا بعض التحسینات المهمة نتیجة للتضحیات التي قدمناها جمیًعا. ال
 یمكننا ترك تلك التضحیات تذهب سدى مع االندفاع إلعادة فتح ".

 استشارات أكثر أماًنا في المنزل
  
 اعتمد مجلس الصحة في ریفیر الیوم استشارة وزارة الصحة العامة في والیة ماساتشوستس "األكثر أماًنا في

 المنزل" التي تقدم للمقیمین إرشادات محدثة بشأن االحتیاطات التي یجب علیهم مواصلة اتخاذها طوال
 المرحلة األولى من إعادة الفتح:

     · یجب أن یستمر األشخاص الذین تزید أعمارهم عن 65 عاًما واألشخاص الذین یعانون من ظروف
 صحیة صعبة في البقاء في المنزل باستثناء بعض المهام األساسیة مثل الذهاب إلى متجر البقالة والوفاء

 باحتیاجات الرعایة الصحیة.
    ُینصح جمیع السكان بمغادرة المنزل فقط من أجل الرعایة الصحیة والعبادة والعمل المسموح به والتسوق

 واألنشطة الخارجیة
      · عند الذهاب إلى الصیدلیة ، اسأل عما إذا كان بإمكانك ملء الوصفات الطبیة الخاصة بك لمدة 90
 یوًما إن أمكن ؛ لبعض األدویة هذا غیر مسموح به. إذا كنت معرًضا لخطر كبیر ، فحاول استخدام خدمة

 طلب برید
     · ال تشارك في أنشطة االتصال الوثیق مثل ألعاب البیك أب الریاضیة

     · ُیطلب من جمیع السكان تغطیة وجوههم عندما ال یستطیعون الحفاظ على ستة أقدام من المسافة
 االجتماعیة في األماكن العامة

    · یجب على اآلباء تحدید مواعید اللعب لألطفال
    · االمتناع عن زیارة دور رعایة المسنین ، أو مرافق التمریض الماهرة ، أو أماكن الرعایة السكنیة

 األخرى
     ینصح جمیع السكان بغسل أیدیهم بشكل متكرر لمدة 20 ثانیة على األقل بالماء والصابون
    · ینصح جمیع المقیمین بالیقظة ومراقبة األعراض والبقاء في المنزل إذا شعرت بالمرض

     · استخدم وسائط االتصال عن بعد مثل الهاتف أو الدردشة المرئیة بدًال من زیارة األصدقاء أو العائلة
 المعرضین لمخاطر عالیة لكوفید-19

 
 التعاون مع المنظمات المتأثرة

  
 اتخذ فریق براین اریجو بریفیر إلعادة الفتح عدًدا من الخطوات للمساعدة في إعداد المنظمات المتأثرة

 بتوجیهات المرحلة األولى الیوم إلعادة فتح عملیاتها:
 · بدأ مكتب رئیس البلدیة الیوم مناقشات مع القادة الدینیین في جمیع أنحاء المدینة لدعمهم في تنفیذ توجیهات

 الوالیات حول القیود وأفضل الممارسات ألماكن العبادة.
 · ُطلب من مشاریع البناء التي تم إیقافها مؤقًتا سابًقا تقدیم معلومات محدثة تتعلق ببروتوكوالت السالمة

 الخاصة بها بما یتماشى مع توجیهات الدولة وسُیسمح لها بالفتح عند استالم تلك الوثائق.
 · ستتلقى الصناعات المقرر إعادة افتتاحها في 25 مایو وفًقا لخطة الكومنولث إرشادات إضافیة من المدینة
 هذا األسبوع. وتشمل هذه الصناعات: المختبر والمساحات المكتبیة ؛ خدمات شخصیة محدودة بما في ذلك

 الشعر ، والعنایة بالحیوانات األلیفة ، وغسیل السیارات ؛ والتنفیذ عن بعد والتقاط الرصیف لتجارة التجزئة.



 · من المقرر عقد سلسلة من جلسات االستماع لجمع معلومات إضافیة ومالحظات من مجتمع أعمال ریفیر
 لهذا األسبوع:

 
 الثالثاء ، 19 مایو ، الساعة 1:00 مساًء لمحالت البقالة والمتاجر والمتاجر الجاهزة ؛ المطاعم / الحانات
 والمخابز والمقاهي ؛ متاجر الجملة) ؛ تجارة التجزئة الصغیرة تجار السیارات وخدمة اإلصالح. للتسجیل

 هنا .
 الثالثاء ، 19 مایو ، الساعة 2:30 مساًء لطالء / سیارات األجرة ؛ مرافق العنایة الشخصیة ؛ الترفیهیة؛

 خدمات احترافیة؛ العقارات؛ والمنظفات الصناعیة / التجاریة. للتسجیل  هنا .
 األربعاء ، 20 مایو @ 1:00 مساًء لمقدمي رعایة األطفال ؛ عمال محلیون؛ وخدمات االستشارات

 المتعلقة بالصحة. للتسجیل  هنا .
 

 استراتیجیة إعادة فتح البیانات
 

 تماًما كما سیرصد الكومنولث بیانات الصحة العامة لتحدید سرعة ومسار استراتیجیة إعادة الفتح على
 مراحل ، سیستخدم مجلس ریفیر  للصحة البیانات الخاصة بالمدینة لتوجیه إجراءاته على مدار األسابیع

 القلیلة القادمة. سیقوم فریق تتبع جهات االتصال في مدینة ریفیر بمراقبة البیانات عن كثب لتحدید أي تفشي
 للفیروس ، باإلضافة إلى حالة السكان الذین أصیبوا بالفیروس. تتعاون المدینة أیًضا مع مستشفى بیس

 إسرائیل  و ماس جینرل و كامبردج الینس هیلس  ومركز شرق بوسطن نیبرهود هیلس سنتر, لفهم
 االتجاهات حول معدل االختبار اإلیجابي لسكان ریفیر في مواقع االختبار تلك.
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