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 استجابة مدینة ریفیر لكوفید-19: تحدیث 10 أغسطس
 افتتاح موقع اختبارلكوفید-19 المجاني على شاطئ ریفیر بالشراكة مع مبادرة

 "اوقف االنتشار" إلدارة بیكر بولیتو
 

  إرشادات التنقل للمسیرة لحفل التخرج لمدرسة ریفیر الثانویة
 
 

  10 أغسطس 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید-19
 ووضع سیاسات وإجراءات للحفاظ على الصحة العامة والسالمة للجمیع في ریفیر. اعتباًرا من 10

 أغسطس ، تم إخطار مجلس الصحة لرفیر من قبل إدارة الصحة العامة بوالیة ماساتشوستس بـ 2143 حالة
 إیجابیة محتملة لـكوفید-19 في مدینة ریفیر. یبلغ متوسط   عدد الحاالت الجدیدة في المدینة 13.9 حالة

 یومًیا.
 

 أعلن العمدة براین أریجو ومجلس الصحة لرفیر الیوم عن موقع اختبار لكوفید-19 مجاني ثاني للعمل في
 شاطئ ریفیر في الفترة من 10 أغسطس إلى 12 سبتمبر كجزء من مبادرة إدارة بیكر بولیتو "أوقفوا

 االنتشار". سیكون االختبار متاًحا أیام اإلثنین واألربعاء والسبت من 12 إلى 4 مساًء ویوم الثالثاء والخمیس
 والجمعة من 3 إلى 7 مساًء كبري ماركي فوت على طول شارع ریفیر بیتش بلیفوار. غیر مطلوب  تأمین

 أو تحدید هویة أو موعد مطلوب. النتائج متاحة للفرد في غضون 72 ساعة.
 

 موقع االختبار الحالي للمدینة في ثانویة ریفیر ، والمفتوح منذ 27 یولیو ، سیستمر في العمل وكان مصدًرا
فعاًال للكثیرین. حتى اآلن ، أجرى هذا الموقع أكثر من 2700 اختبار ، بمعدل اختبار إیجابي بنسبة 2.49
 ٪. خمسون بالمائة من األفراد الذین تم اختبارهم كانوا من سكان ریفیر مع االختبارات المتبقیة ألفراد من

 المجتمعات المحیطة.
 "یعد إجراء االختبارات على نطاق واسع وتتبع جهات االتصال هو أفضل أداة لدینا لوقف انتشار الفیروس.
 قال العمدة بریان أریجو ، لقد اخترنا أحد أعلى مواقع حركة المرور في المدینة لهذا الموقع الثاني ألننا نرید

 اختبار أكبر عدد ممكن من األشخاص ". "هذه شراكة حقیقیة مع إدارة بیكر و DCR وشرطة والیة
 ماساتشوستس ونعلم أنه سیكون لها تأثیر ، ال سیما في مساعدتنا على تحدید األفراد الذین ال تظهر علیهم



 أعراض قبل أن ینتقلوا لنشر الفیروس في جمیع أنحاء المجتمع. أنا أشجع الجمیع على االستفادة من هذا
 المورد المجاني ، خاصة إذا كنت تشعر أنك ربما تعرضت للفیروس ".

 
 یتم تذكیر السكان أنه إذا كانت نتیجة اختبارك لكوفید-19 إیجابیة ، یرجى الرد على المكالمة عند االتصال
 من قبل المجتمع التعاوني للبحث عن المفقودین أو مجلس الصحة لرفیر. یمكن ألي فرد یحتاج إلى مكان

 آمن للعزل االتصال بالرقم 5150-367-617 للوصول إلى موقع العزل واالسترداد دون أي تكلفة.
 

 إرشادات المرور: موكب سیارة التخرج مخطط لكبار السن في المدرسة الثانویة لرفیر
 یوم الخمیس ، أعلن رئیس مجلس المدینة اریجو ومسؤولي المدینة إلغاء التخرج من ثانویة ریفیر بسبب

 مخاوف الصحة العامة وسط ارتفاع أعداد الحاالت في المدینة ومعدالت االختبارات اإلیجابیة. وقد خطط
 مسئولو المدرسة لحفل متجدد یقام یوم الثالثاء 11 أغسطس من الساعة 4 إلى 7 مساًء كطریقة لتكریم

 خریجي ریفیر. سیتم إغالق أجزاء من المدینة وشارع  البرودواي لهذه الفترة الزمنیة - نحث السكان على
 التخطیط للتنقل وفًقا لذلك.
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