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سيرفع مجلس الصحة لرفير حالة الطوارئ غدًا  15 ،يونيو بالتزامن مع
إرشادات الوالية بشأن كوفيد
لم تعد هناك حاجة للكمامة في مجلس المدينة ومباني المدينة األخرى لألفراد الذين
تم تلقيحهم بالكامل
ريفير  -أعلن مجلس الصحة لرفير اليوم أنهم سيرفعون حالة الطوارئ هنا الصادرة العام الماضي في  19مارس
 .2020ابتدا ًء من الثالثاء  15يونيو  ، 2021لن تكون هناك حاجة للكمامة في مجلس المدينة ومباني المدينة
األخرى لألفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل  .ال يزال يتم تشجيع الكمامة لمن لم يتم تطعيمهم بشدة.
أيضًا في  15يونيو  ،مع انتهاء حالة الطوارئ كوفيد 19-التابعة للحاكم بيكرهنا  ،لن تستوعب المدينة رسوم
بطاقات االئتمان على المدفوعات عبر اإلنترنت .ستستمر المدينة في استيعاب الرسوم عبر اإلنترنت ألولئك الذين
يختارون الدفع عن طريق الحساب المصرفي بدالً من الدفع عبر االئتمان .العمدة بريان أريجو يعمل حاليا مع كاتب
المدينة لترسيخ خطة إعادة فتح لالجتماعات العامة في ريفير.
قال رئيس البلدية براين أريجو" :يعد رفع حالة الطوارئ عالمة فارقة لمدينتنا وشهادة على كل العمل الرائع الذي
نقوم به لسكاننا  ،وفريق االستجابة للطوارئ  ،وسفراء كوفيد ،والمنظمات غير الربحية المحلية" .تمكنا من تحقيقه
لدفع مدينتنا إلى األمام نحو إعادة االفتتاح المسؤولة واالنتعاش السريع .مع ارتفاع معدالت التطعيم  ،هناك عدد أقل
من األشخاص المصابين بكوفيد في مدينة ريفير .إنني أحث بشدة جميع السكان الذين لم يتم تطعيمهم بعد على القيام
بذلك ".

:هناك العديد من عيادات التطعيم المفتوحة هذا االسبوع

األربعاء  16يونيو ●
في مبني ذوي االحتياجات الخاصة في عنوان(  200وينثروب اف  ،سيتم تقديم لقاح tعند توزيع الطعام من  6إلى  8في
)جونسون اند جونسون ألي شخص قادم إلى مخزن الطعام (حتى نفاد اإلمدادات

ستقيم منظمة خدمة الطوارئ فيما عيادتها في أكاديمية رامن رامش في عنوان  140امريكن ليجن هاي واي من ●
الساعة  7-3مساء،تقدم لقاح جونسون آند جونسون و لقاح فايزر
الخميس  17يونيو علي ●
شاطئ ريفير (على طريق جسر المشاة) من  7-3مساء ،يقدم لقاح فايزر
األحد  20يونيو ●
منظمة خدمة الطوارئ فيما في أكاديمية رامن مارش عنوان  140امريكن ليجن هاي واي من  4-9مساء ،لقاح فايزر و جونسون
أند جونسون
قالت لورين باك  ،مديرة الصحة العامة في ريفير" :بينما نرفع حالة الطوارئ غ ًدا في رفير  ،سنظل أيضًا مكرسين لتقديم اللقاحات
إلى سكاننا طوال فصل الصيف في محاولة لتقليل الحواجز وزيادة الثقة في هذا االختراق العلمي" " .نأمل أن تساعد جهود التطعيم
".المستمرة وتقليل عدوى كوفيد سكان ريفير على الشعور باألمان لقضاء صيف ممتع بعد هذه السنة الصعبة
إبتدا ًء من  10يونيو  ٪53 ،من سكان ريفير تم تطعيمهم بالكامل ( )32،453و  ٪64من سكان ريفير ( )39،019لديهم جرعة
واحدة على األقل .انخفض معدل اإليجابية إلى أقل من  ٪1ألول مرة منذ أن بدأ الوباء عند  .٪0.9أظهرت البيانات أنه عند زيادة
.نسب التطعيم  ،تنخفض أعداد الحاالت األسبوعية بشكل كبير
قالت الدكتورة ناتالي كونغ" :بينما أنا ممتن ألن المدينة يمكن أن تتخذ هذه الخطوة التالية نحو الحياة الطبيعية  ،فإن المعركة ضد
كوفيد لم تنته بعد" ".أحث كل من لم يتم تطعيمه بعد على االستفادة من العديد من عيادات اللقاحات المتنقلة .متوفر في جميع أنحاء
المدينة وحث كل ساكن على أن يظل ً
يقظا بشأن األعراض وأن يخضع لالختبار في أحد مواقع االختبار المجانية العديدة في المدينة
" معًا يمكننا الحفاظ على ريفير آم ًنا وصحيًا
ال يزال االختبار يمثل أولوية في المدينة  -وسيفتتح أكبر موقعين لالختبار في سوفولك داونز ومدرسة ريفير الثانوية حتى نهاية
.سبتمبر  ،ونشجع الجميع على مواصلة االختبار إذا اعتقدوا أنهم تعرضوا
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