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 استجابة مدینة ریفیر إلى كوفید-19: تحدیث 17 یونیو 2020
 فریق إدارة الطوارئ یحث على الیقظة كحاالت مؤكدة في

 اتجاه ریفیر تجاه البالغین األصغر سنا
 یواصل مسؤولو الصحة الفیدرالیون والوالئیون والمحلیون االستشهاد بارتداء

 الكمامات كأفضل دفاع ضد كوفید-19
 

الخمیس 17 یولیو 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 1 یولیو ،
 تم إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة العامة في ماساتشوستس بـ  1,899 حالة إیجابیة في

 مدینة ریفیر.
 

 یبلغ متوسط   الحالة في المدینة 7 أیام من 5.9 ، وشهدت الیوم حاالت یوم واحد تصل إلى رقمین للمرة
 األولى منذ 11 یونیو. یتتبع فریق ریفیر للطوارئ عن كثب ارتفاع الیوم باإلضافة إلى البیانات الحدیثة التي
تشیر إلى اتجاه نحو زیادة حصة حاالت كوفید-19 المؤكدة بین سكان ریفیر الذین تتراوح أعمارهم بین 20

 -39. على أساس شهري زادت نسبة الحاالت اإلیجابیة بین هذه الفئة العمریة بنسبة 15٪ ، مرتفعة من
 حوالي 35٪ من جمیع الحاالت المؤكدة إلى 50٪ من جمیع الحاالت المؤكدة. یواصل مجلس ریفیر للصحة

 إدارة البیانات الخاصة بالمدینة ، وإجراء البحوث في اتجاهات البیانات وتحدید المخاطر المحتملة على
 السكان.

 
 "نحن نراقب األرقام عن كثب حتى نتمكن من إبقاء سكاننا على علم واتخاذ إجراءات سریعة حسب

 الضرورة. وقال العمدة أریجو ، في حین أن قفزة الیوم إلى حاالت جدیدة من رقمین ال تمثل اتجاهًا ، نأمل
 أن تكون بمثابة تذكیر قوي بأن معركتنا ضد هذا الفیروس لم تنته بعد. "نحن بحاجة إلى الجمیع - بغض
 النظر عن أعمارهم أو مستوى الخطر المدرك - للقیام بدورهم في اتباع اإلرشادات من خبراء الصحة

 العامة للمساعدة في احتواء االنتشار. نطلب من الناس أال یضروا أنفسهم ، وأن یرتدوا قناًعا ، ویمارسوا
 التباعد االجتماعي ، ونتذكر أننا ما زلنا أكثر أماًنا في المنزل ".

 



 قالت الدكتورة ناتالي كونغ ،رئیس مجلس الصحة بماس جنرال ریفیر: "إن زیادة نسبة الحاالت اإلیجابیة
 بین الشباب هي أمر مثیر للقلق بشكل خاص بالنظر إلى أنهم أكثر عرضة لإلصابة بأعراض مع احتمال

 انتشار الفیروس إلى اآلخرین دون أن یعرفوا أنهم یحملون الفیروس." "تستمر البیانات والعلوم في إظهار
 أنه یمكننا حمایة أنفسنا من خالل اتخاذ تدابیر منطقیة مثل ارتداء الكمامة ، وغسل الیدین بشكل متكرر ،

 وممارسة التباعد االجتماعي وتقلیل الرحالت خارج المنزل."
 

 استمر المسؤولون الفیدرالیون والوالئیون والمحلیون في حث الجمهور على األهمیة الحاسمة التباع
 احتیاطات السالمة مثل ارتداء غطاء الوجه وغسل الیدین واالبتعاد االجتماعي والبقاء في المنزل قدر

 اإلمكان. في مقابلة مع مجلة الجمعیة الطبیة األمریكیة ، اقترح مدیر مركز مكافحة األمراض والوقایة منها
 الدكتور روبرت رفیلد أن ارتداء القناع الصارم سیساعد على تقلیل أعداد الحاالت اإلیجابیة في الوالیات

 المتحدة في األسابیع المقبلة. وقال: "إن أقوى أسلحة لدینا ضد هذا الفیروس هي تغطیة الوجه وغسل أیدینا".
 كرر الحاكم تشارلي بیكر هذه الرسالة في ایجازه الصحفي الیوم ، مشدًدا على أهمیة ارتداء الكمامة كدفاع

 أساسي للكومنولث ضد الفیروس.
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