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 مركز الترفیه والتنزه في حدائق ریفیر یبدأ برنامج مراقبة السالمة في جمیع
 المالعب والمرافق الترفیهیة المملوكة للمدینة

 
 یدعو العمده اریجو السكان للمساعدة في الحفاظ على حدائقنا مفتوحة ، واالمتثال

  لمتطلبات ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي لتجنب اإلغالق للحدائق
 
 

  الجمعة ، 14 أغسطس ، 2020 - سیبدأ قسم المتنزهات والترفیه في مدینة ریفیر برنامج مراقبة السالمة
 في جمیع المالعب المملوكة للمدینة والمرافق الترفیهیة في نهایة هذا األسبوع في محاولة لتشجیع السكان
 على االمتثال لتفویضات الوالیة بشأن ارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي.  سیزور موظفو الترفیه جمیع
 المواقع الـ 16 الواقعة ضمن اختصاصه لمراقبة االمتثال ، وتوفیر الكمامات للمقیمین ، والمشاركة في
 محادثات حول الممارسات اآلمنة لـ لكوفید-19.  یأتي هذا الجهد رًدا على عدة تقاریر موثقة عن أفراد

 تجمعوا في مجموعات في المالعب أو یشاركون في ألعاب صغیرة بدون كمامه.
 

 قال العمده أریجو: "أنا أدعو سكاننا لمساعدتنا في الحفاظ على حدائقنا مفتوحة".  "ما زلنا نرى بعض
 االتجاهات المقلقة في بیانات حالتنا في مدینة ریفیر ، وال یمكننا أن نسمح بشكل مسؤول لمجموعات كبیرة

 بالتجمع دون كمامه في مالعبنا ، في المالعب والحقول وسط الوباء.  لقد استجاب غالبیة سكاننا بامتثال
 كبیر في الماضي ، وأنا أطلب منهم أن یفعلوا ذلك مرة أخرى لمساعدتنا على إبقاء ریفیر مفتوحة ".

 
 اعتباًرا من 14 أغسطس ، تم إخطار مجلس الصحة لرفیر من قبل إدارة الصحة العامة بوالیة

 ماساتشوستس بـ 2188 حالة إیجابیة ومحتملة لـ لكوفید-19 في مدینة ریفیر.  یبلغ متوسط   عدد الحاالت
 الجدیدة في المدینة 13.9 حالة یومًیا.  معدل إیجابیة المدینة لمدة 14 یوًما هو 5.5٪ ، أي أكثر من ثالثة

 أضعاف متوسط   الدولة.
 

 "ال یوجد من یرید إبقاء مرافق حدائقنا مفتوحة أكثر مني.  نحن نتفهم مدى أهمیة خروج عائالتنا وشبابنا ،
 ولكن علینا القیام بذلك بأمان لحمایة مجتمعنا بأكمله ، "قال مایكل هینوخس ، مدیر المنتزهات والترفیه في

 مدینة ریفیر.



  
  باإلضافة إلى مراقبة الحدائق والمالعب من أجل سالمة لكوفید، سیواصل موظفو المتنزهات والترفیه

 بروتوكوالت التنظیف والتعقیم المكثفة التي بدأت في نهایة األسبوع الماضي.
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