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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:19 مایو  2020

         یواصل فریق ریفیر العادة الفتح تقدیم الدعم والموارد ألصحاب األعمال
 

 19 مایو 2020 یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید- 19 ووضع
 السیاسات واإلجراءات للحفاظ على الصحة والسالمة العامة للجمیع في ریفیر،  ا عتباًرا من 19 مایو تم
 إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس  حالة إیجابیة من كوفید-19 في

 مدینة ریفیر ، بزیادة قدرها 18 حالة منذ أمس.
 

 عقد فریق ریفیر إلعادة الفتح الیوم أول جلستین استماع لهما لما یقرب من 50 مالًكا تجارًیا محلًیا واستمر
 في توزیع المعلومات المهمة المتعلقة بخطة إعادة فتح الكومنولث ، المتاحة على

 mass.gov/reopening. من المقرر عقد جلسة ثالثة غًدا في الساعة 1:00 مساًء  للتسجیل هنا   لمقدمي
 رعایة األطفال والعاملین المنزلیین وخدمات االستشارات المتعلقة بالصحة. یتم تشجیع جمیع الشركات على

 استكمال استطالع إعادة فتح األعمال في المدینة  هنا .
 

 الصناعات التي هي جزء من المرحلة األولى من خطة إعادة فتح الوالیة - بما في ذلك   المكاتب  و
 صالونات تصفیف الشعر ومحالت الحالقة  ، و  خدمات الحیوانات االلیفة  ، و  غسیل السیارات  وتجارة

 التجزئة - تم تحدید أولویاتها من قبل فریق االستجابة التجاریة في المدینة ألنها تعمل على توصیل الصحة
 العامة ومتطلبات االمتثال للسالمة التي یجب أن تلبیها الشركات إلعادة فتحها  هنا .

 
 یتم تشجیع الشركات الصغیرة على التقدم بطلب للحصول على منحة من خالل برنامج األعمال الصغیرة
 للطوارئ في المدینة إذا لم تفعل ذلك بعد. یهدف البرنامج إلى توفیر اإلغاثة الفوریة للشركات الصغیرة

 المعرضة للخطر نتیجة إلجراءات السالمة العامة لفیروس كورونا وسیمنح الشركات المؤهلة ما یصل إلى
 10,000 دوالر .. التطبیق ومعاییر التمویل متاحة ألصحاب األعمال الصغیرة على

 revere.org/smallbusinessأعمال صغیرة. یمكن استخدام أموال المنح لتكالیف رأس المال العامل
 مثل كشوف المرتبات ، والتزامات اإلیجار ، والمدفوعات فائدة و / أو الدیون ، ونفقات المخزون.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrcO-qqT4pE93UwGPTPRzTUNtLwUh5ACCC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjQSVBYNy6nSUdbEG5CFxz7FnYRpytDnNvedaYwOxlHBNTyw/viewform
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-office-spaces
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-hair-salons-and-barbershops
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-pet-grooming-services
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-car-washes
https://www.mass.gov/doc/compliance-attestation/download
https://www.revere.org/business-development/assistance-for-businesses-impacted-by-covid-19
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