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استجابة مدینة ریفیر إلى كوفید-19: تحدیث 28 یونیو
2020 

 یوفر فریق إدارة الطوارئ تحدیثات لفتح مدینة ریفیر
 تطبیق تصریح لتناول الطعام في الهواء الطلق متاح اآلن ، وحدود العمالء

 المنقحة في مكانها في بائعي التجزئة الكبار
 
 

 8 یونیو2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید-19 ووضع
 السیاسات واإلجراءات للحفاظ على الصحة والسالمة العامة للجمیع في ریفیر. حتى 8 یونیو، تم إخطار

مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة العامة في ماساتشوستس بـ 1,729 حالة إیجابیة من كوفید-
 19 في مدینة ریفیر یبلغ متوسط   عدد الحاالت الجدیدة في المدینة 8.4 حالة في الیوم.

 
 أعلن فریق االستجابة للطوارئ في المدینة الیوم عن العدید من التحدیثات المتعلقة ببدء المرحلة الثانیة من

 خطة إعادة فتح الكومنولث ، بما في ذلك:
 أطلقت لجنة تراخیص ریفیر طلًبا للحصول على تراخیص تناول الطعام في الهواء الطلق وفًقا●

 ألحكام أمر الحاكم بیكر بشأن إعادة فتح المرحلة الثانیة من المطاعم. یعتبر هذا التطبیق التوسع
 المؤقت في مباني الفائزین المشتركین المرخصین للسماح للمطاعم بخدمة المستفیدین في الخارج.

 تنطبق هذه اإلضافات على الممتلكات المجاورة لألعمال وقد تشمل األرصفة ومواقف السیارات
 ومواقف السیارات البلدیة. ستعمل لجنة الترخیص في غضون سبعة أیام من تقدیم الطلب. یمكنك

.revere.org/outdoorseating العثور على التطبیق على 
 

 أصدر مجلس ریفیر للصحة إرشادات محدثة بشأن قیود العمالء في األعمال التجاریة. الشركات●
 مطلوبة للحد من السعة ألربعة عمالء لكل 1000 قدم مربع من مساحة المبیعات. اقرأ اإلرشادات

 المحدثة  هنا .

https://forms.laserfiche.com/f-878d884c/LicenseOutdoorSeating
https://forms.laserfiche.com/f-878d884c/LicenseOutdoorSeating
https://cdn.branchcms.com/GB7r14nbKy-1182/docs/PublicHealth/Covid-19-BOH-June-6-Phase-II-Reopening.pdf


 سیواصل فریق استجابة األعمال في المدینة ساعات العمل االفتراضیة األسبوعیة للمؤسسات●
 الصغیرة المتأثرة بكوفید-19. ُتعقد عبر الزوم یوم الثالثاء في تمام الساعة 11:00 صباًحا ومتاحة

 باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة ، ستركز ساعات العمل على اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بخطط إعادة
 فتح الدولة. یمكن للشركات الصغیرة التسجیل في ساعات العمل على  هنا

  
 تم التخطیط لمسیرة سلمیة لیوم غد من قبل الشباب السود والبني الذین اجتمعوا مًعا لتشكیل الحیاة للسوداء
 تحترم المسألة. تبدأ المسیرة الثالثاء 9 یونیو الساعة 4:30 مساًء. في منصة الفرق الموسیقیة على شاطئ

 ریفیر ، تابع السیر شماًال في شارع شاطئ ریفیر إلى شارع ریفیر، ثم اتجه غرًبا في شارع ریفیر إلى
 برودواي، وانتهى في مجلس مدینة ریفیر. من المتوقع حدوث تأخیرات مروریة وینصح السكان باستخدام

 طرق بدیلة لتجنب إغالق الشوارع مؤقًتا. ستواصل مدینة ریفیردعم شبابنا في االحتجاج السلمي وتعمل
 بشكل وثیق مع فرق السالمة العامة لضمان بیئة آمنة للجمیع. في إطار التحضیر للمظاهرة ، یحث فریق
 ریفیر للطوارئ على االستجابة جمیع المشاركین في الحفاظ على التباعد االجتماعي ، وارتداء األقنعة ،

 وعدم الحضور إذا شعروا بالمرض.
 

   سیراقب مسؤولو المدینة البیانات عن كثب في األیام القادمة ویحثون جمیع السكان على مواصلة اتخاذ
 االحتیاطات:

 یجب على األشخاص الذین تزید أعمارهم عن 65 عاًما واألشخاص الذین یعانون من حاالت●
 صحیة صعبة - والذین هم عرضة لخطر اإلصابة بكوفید-19 االستمرار في البقاء في المنزل

 باستثناء بعض المهام األساسیة مثل الذهاب إلى متجر البقالة والوفاء باحتیاجات الرعایة الصحیة.
 ُینصح جمیع السكان بمغادرة المنزل فقط للحصول على الرعایة الصحیة والعبادة والعمل المسموح●

 به والتسوق واألنشطة الخارجیة.
 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
 اغسل یدیك بشكل متكرر لمدة 20 ثانیة على األقل بالماء والصابون●
 ابق في المنزل إذا شعرت بالمرض.●

  
####                       

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcodeGhqD8rHtFRqL7OPgpQ_Ue9mY3QFg7l

