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 استجابة مدینة ریفیر إلى كوفید-19: تحدیث 19 یونیو 2020
 یقدم فریق إعادة فتح ریفیرتحدیًثا للتقدم حیث تدخل الوالیة الخطوة

 الثانیة من المرحلة 2
 

 19 یونیو 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید-19 ووضع
 السیاسات واإلجراءات للحفاظ على الصحة والسالمة العامة للجمیع في ریفیر. حتى 19 یونیو، تم إخطار

 مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة العامة في ماساتشوستس بـ   1,775 حالة إیجابیة  ومن
 المحتمل من كوفید-19 في مدینة ریفیر.یبلغ متوسط   عدد حاالت اإلصابة بالمدینة 3.7 حالة جدیدة كل یوم.

 
 

 أعلن الحاكم بیكر الیوم أن الخطوة الثانیة من المرحلة الثانیة من خطة إعادة فتح الوالیة ستبدأ یوم االثنین
 22 یونیو. وخالل هذه الخطوة من إعادة االفتتاح المرحلي ، ستتمكن المطاعم من فتح مقاعد داخلیة مع

 متطلبات السالمة ، وكذلك صالونات األظافر وصالونات التسمیر للبشرة ، و اكثر. یمكن العثور على مزید
 من المعلومات حول خطط إعادة الفتح وإرشادات السالمة على موقع إعادة فتح الوالیة  موقع إعادة فتح

 الوالیة هنا .
 
 

 یوم الثالثاء ، 23 (یونیو) من 11:00 صباًحا إلى 12:00 ظهًرا ، سیعقد فریق إعادة االفتتاح ساعات
 العمل باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة ألصحاب المطاعم مع أسئلة تتعلق بالطعام في الهواء الطلق وإعادة فتح

 الطعام الداخلي في إطار الخطوة الثانیة من المرحلة 2. أصحاب األعمال یجب التسجیل مقدًما على  هنا .
 

 یواصل فریق إعادة فتح المدینة دعم الشركات المحلیة في جهود إعادة فتحها ، من خالل التعاون في خطط
 السالمة ، والسماح بالمساعدة وبرنامج منح األعمال الصغیرة للطوارئ في المدینة. حتى اآلن:

 تقدمت سبع مؤسسات لتناول الطعام بالطلبات وتم اعتمادها لتناول الطعام في الهواء الطلق من●
 خالل لجنة ترخیص المدینة. هذا باإلضافة إلى المؤسسات التي كانت تدیر في السابق مطاعم

 خارجیة.

https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts
https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts
http://www.revere.org/officehours


 منحت 78 شركة ریفیر 219,000 دوالر أمریكي في شكل منح طارئة لألعمال الصغیرة●
 تم عقد 6 ساعات مكتبیة وجلسات استماع لمساعدة أصحاب األعمال على العمل من خالل التحدیات●
 تم توزیع األقنعة الستخدام الشركات للموظفین والعمالء من خالل برنامج قناع قناع األعمال. ال●

 یزال بإمكان الشركات التقدیم  هنا .
 

 للعثور على أحدث المعلومات فیما یتعلق باألعمال التجاریة الصغیرة لشركات ریفیر، مثل المطاعم التي یتم
https://shoplocal.revere.or  فتحها خالل الجائحة ، یرجى استخدام الخریطة التفاعلیة على 

إذا كان عملك مفتوًحا مع قیود بسبب كوفید-19، فیرجى ملء النموذج على
 www.revere.org/shoplocalform لضمان التمثیل على موقع الویب.

 
 على الرغم من أن المطاعم والشركات األخرى مفتوحة اآلن ، ما زلنا نحث سكان ریفیر على البقاء یقظین.

 ظل ارتداء أغطیة الوجه والبعد االجتماعي وغسل الیدین بانتظام أمًرا فعاًال في إبطاء انتشار
 المرض وال تزال إرشادات مهمة یجب اتباعها.

  
####                              

 

https://forms.laserfiche.com/f-878d884c/ibGw0
https://shoplocal.revere.org/
https://shoplocal.revere.org/
http://www.revere.org/shoplocalform

