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 بالشراكة مع الجمعیة التعاونیة للبحث عن المفقودین في الكومنولث ، ینطلق
العمدة أریجو في عطلة نهایة األسبوع من العمل استجابًة لزیادة  الحاالت كوفید-

  19 األخیرة
 وتشمل الجهود تكثیف التوعیة ، وتوافر االختبارات ، والتعقیم ، وتوزیع الكمامات و

  فردها
 
 

 السبت ، 8 أغسطس ، 2020 - أعلن رئیس مجلس المدینة براین أریجو الیوم عن خطط لعطلة نهایة
 أسبوع من العمل في مدینة ریفیر ، بالشراكة مع إدارة الكومنولث للصحة العامة والبحث التعاوني

 المجتمعي. وستشمل الجهود زیادة التواصل والمشاركة المجتمعیة ، وبروتوكوالت التعقیم ، وفردها.
 بالشراكة مع إدارة بیكر بریتو ، تم تمدید االختبار المجاني من خالل مبادرة اوقف االنتشار حتى 12

 سبتمبر وسیتم إضافة موقع اختبار ثاٍن في مدینة ریفیر ، مع اإلعالن عن الموقع والتوقیت یوم االثنین.
 

 تأتي عطلة نهایة األسبوع في الوقت الذي یراقب فیه فریق االستجابة للطوارئ في المدینة ارتفاًعا مستمًرا
 في الحاالت الجدیدة الیومیة من كوفید-19 بین سكان ریفیر ، ومعدل اختبار إیجابي أعلى بثالث مرات من

 متوسط   الوالیة. اعتباًرا من یوم الجمعة ، 7 أغسطس ، تم إخطار مجلس الصحة لرفیر من قبل وزارة
 الصحة العامة بـ 2108 حالة إیجابیة لـكوفید-19 في مدینة ریفیر ، بمتوسط 7 أیام یبلغ 13.7 حالة یومًیا.

 تعافى ما یقرب من 1700 ساكن من الفیروس ؛ 93 ماتوا.
 

 وستشمل الجهود ما یلي:
  سیوزع السفراء مواد تعلیمیة متعددة اللغات وكمامات بعد انتهاء الخدمة الدینیة في عطلة نهایة●

 األسبوع وعلى شاطئ ریفیر.
 ستقوم عربة مدینة ریفیر المتنقلة ببث رسائل صحیة عامة متعددة اللغات على طول شاطئ ریفیر.●
 وستقوم إدارة شرطة ریفیر بزیادة دوریات حدائق المدینة ومالعبها للحث على عدم التجمعات●

 الكبیرة وتشجیع ارتداء الكمامة. كما سیقوم ضباط الشرطة بتوزیع الكمامات على أفراد الجمهور
 الذین یحتاجون إلى واحد.



 سوف یقوم موظفي ریفیر بارك ریكریشن تناوب عبر جمیع الحدائق في المدینة والمالعب لتطهیر●
 المعدات، القمامة فارغة، االجتیاح وأشعل النار. كما سیوزعون كمامات على األفراد في المتنزهات

 والمالعب الذین بدونها.
 وستروج المدینة للنظام الجدید للكومنولث لإلبالغ عن  الشواغل المتعلقة بالممارسات اآلمنة .●
 واستجابة للتواصل من فریق خدمات التفتیش في المدینة، التزم جمیع البقالین الكبار بشد من●

 بروتوكوالت السالمة وإنفاذها في متاجرهم.
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https://www.mass.gov/forms/covid-safe-practices-concern-form

