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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:8 ابریل 2020
 

  یركز فریق االستجابة للطوارئ على الناس أوًال
 رعایة بعضهم البعض ، وتبادل البیانات وتنفیذ الحمایة للجمیع

 
 

 8 أبریل 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء انتقال
 فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من االنتشار للمرض. حتى الیوم ، 8 ابریل 2020 ، تم إخطار

 مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس ب306 حالة إیجابیة من فیروس كورونا
 في مدینة ریفیر.

 
 بیانات المصادر المفتوحة

 
 كجزء من جهد لضمان شفافیة البیانات ، یمكن للمقیمین المهتمین ببیانات حالة فیروس كورونا األكثر تفصیًال
 داخل مدینة ریفیر اآلن عرض تحدیثات منتظمة على revere.org بما في ذلك إجمالي الحاالت المؤكدة ،

 وزیادة النسب الیومیة ، إجمالي حاالت الشفاء والوفیات ذات الصلة. یتضمن موقع Revere.org اآلن أیًضا
 صفحة تعرض تفاصیل العروض الحالیة وساعات عمل جمیع البنوك في المدینة.

 

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus#data


 رعایة بعضهم البعض
 

 منذ 18 مارس و المعلومات  ، یركز فریق التواصل في مدینة ریفیر  على دعم السكان الضعفاء في جمیع أنحاء
 ریفیر  ، بما في ذلك كبار السن والشباب وذوي الدخل المنخفض والمشردین والمقیمین في التنقل والذین ال

 یحملون وثائق. في األسابیع الثالثة األولى من العمل ، قام فریق التوعیة بما یلي:
 

 أطلقت شبكة االستجابة المجتمعیة بریفیر، وهي ائتالف من موظفي المدینة ، والمنظمات المجتمعیة ،●
 والمتطوعین المقیمین لتقدیم المساعدة الغذائیة واإلمدادات ، والموارد المالیة ودعم اإلسكان  و السؤال

 عن الجیران، وفحوصات الصحة والعافیة ، والوصول إلى موارد الصحة النفسیة والصدمات.
 قام بتجنید أكثر من 200 متطوع لمساعدة المخازن الغذائیة للموظفین وزیادة العملیات خارج●

 المركز
 تم الرد على أكثر من 350 مكالمة من كبار السن وتسلیم ما یقرب من 300 كیس من الطعام إلى●

 منازل كبار السن.
 أجرى أكثر من 10,000 مكالمة هاتفیة لكبار السن والمقیمین الناطقین باإلسبانیة.●
 وزعت أجهزة كمبیوتر على كبار السن وغیرهم من دون الوصول إلى التكنولوجیا في منازلهم.●

 
 

 حمایة السكان
  
 تم إصدار أمر معدل من مجلس الصحة الیوم لجمیع الشركات. ینص األمر على أن یكون لدى جمیع

 العاملین في شركات الخدمات األساسیة معدات حمایة شخصیة أساسیة. یجب على الشركات
 المضادة ، مثل المخابز والمقاهي ، إما التحول إلى  استالم األغراض في الخارج  أو استالم

 االغراض من خالل القیادة وانت في سیارتك، أو تثبیت وسائل حمایة إضافیة (مثل زجاج شبكي
 عند الدفع) وتلبیة المتطلبات اإلضافیة التي توافق علیها خدمات الفحص.

 
 كما تنصح المدینة جمیع السكان باستخدام أغطیة وجه بسیطة من القماش إلبطاء انتشار الفیروس

 والمساعدة في منع األشخاص الذین قد یكون لدیهم الفیروس وال یعرفون ذلك من نقله إلى اآلخرین.
 أغطیة الوجه القماشیة الموصى بها لیست كمامات جراحیة أو أجهزة كمامات N-95. هذه إمدادات
 حاسمة یجب أن تظل محفوظة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة و المستجیبین الطبیین اآلخرین.

 
 



 تحدیثات خدمات المدینة

  أعلن العمدة أریجو حالة الطوارئ في مدینة ریفیر في 19 مارس 2020.●
 ال یوجد أي انقطاع في خدمات المدینة األساسیة التي تقدمها شرطة ریفیر و اإلطفاء و اإلسعاف و●

.Revere 311 دائرة األشغال العامة و 
 یجب على المقیمین االشتراك في إشعارات البرید اإللكتروني والرسائل النصیة على●

revere.org/coronavirus 
 ال یزال Revere 311 یعمل بكامل طاقته ویتم تشجیع المقیمین الذین لدیهم أسئلة أو مخاوف●

 للوصول إلى المدینة عن طریق االتصال بالرقم 311 (أو علي الرقم 8311-286-781 أو عبر
.  Revere311@revere.org   البرید اإللكتروني 

 تم إغالق جمیع مباني المدینة للجمهور حتى إشعار آخر ، وال تزال الخدمات متاحة للمقیمین على●
.Revere.org 

 جمیع حدائق المدینة والمالعب مغلقة حتى إشعار آخر.●
 بدأت المدارس الحكومیة بریفیر خدمات الوجبات السریعة لجمیع الطالب والعائالت في جمیع مواقع●

 المدارس الثمانیة یوم االثنین و االربعاء و الجمعة. سیتم تقدیم اإلفطار والغداء بین الساعة 10:00
 صباًحا وحتى 12:30 ظهرا سوف یستلم االطفال وجبات لعدة أیام في نفس الوقت.

 حزمة معلومات المساعدة المتبادلة للمقیمین متاحة اآلن على Revere.org ، توفر مجموعة●
 واسعة من الموارد المتعلقة بقضایا مثل الحصول على الغذاء والرعایة الصحیة والنقل وحقوق

 السكن والمزید. سیتم تحدیث المستند عبر اإلنترنت یومًیا في الساعة 4 مساًء.
 نشرت مدینة ریفیر صفحة توضح العدید من الموارد   هنا   للشركات الصغار المتأثرین وأصحاب●

 العمل والعمال غیر الربحین . سیتم تحدیث الصفحة بواسطة موظفین المدینة على أساس مستمر ،
 عندما تصبح المعلومات متاحة.

 تم افتتاح قاعدة بیانات المتطوعین  اضغط هنا  في مدینة ریفیر لألفراد الذین یسعون إلى مد ید العون●
  خالل األسابیع القلیلة القادمة.

###                                                                                  

 
 

 
 

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus?pi=yes
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus?pi=yes
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform

