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 المدینة تؤكد الحالة األولى ؛ متوقع العدد في االزدیاد
   رئیس مجلس البلدیة أریجو یؤمن ملیون دوالر لجهود                االستجابة

 لریفیر
             فریق االستجابة للطوارئ ینشر حزمة معلومات المساعدة المتبادلة

 للمقیمین
                    تواصل الوصول إلى أصحاب األعمال

                رسالة إلى المقیمین: یرجى البقاء في المنزل
 

 18 مارس 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء
 انتقال فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من انتشار المرض. اعتباًرا من الیوم 18 مارس 2020 ،

 هناك حالة واحدة مؤكدة من فیروس كورونا في مدینة ریفیر. تتوقع المدینة أن یرتفع هذا الرقم مع توفر
 االختبار على نطاق أوسع.

 
 في اجتماع مجلس المدینة لیلة االثنین ، حصل العمدة أریجو على الموافقة على تخصیص ملیون دوالر من

 حساب تثبیت المدینة ، الستخدامه حسب الحاجة لجهود االستجابة. كجزء من توزیع إدارة بیكر بولیتو
 ألموال الطوارئ للمجالس المحلیة للصحة العامة ، تلقت ریفیر و وینتروب و تشیلسي  على 100،000

 دوالر لدعم موارد الطوارئ على المستوى اإلقلیمي.
 



 نشر فریق االستجابة للطوارئ الیوم حزمة معلومات للمساعدات المتبادلة للمقیمین ، والتي تتضمن 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. ویتم مشاركتها مع المنظمات غیر
 الربحیة المحلیة وشركاء المجتمع والمجموعات الدینیة وعبر وسائل التواصل االجتماعي. وهي متاحة

.Revere.org للجمهور على 
 

 یقوم موظفو المدینة هذا األسبوع بزیارة جمیع المؤسسات المتأثرة باألمر التنفیذي للحاكم بیكر الذي یحظر
 من تناول اي مشروبات او ماكوالت داخل المطاعم . یتم تزوید الشركات بورقة موارد تحدد جهات

 االتصال بالمدینة وبرامج القروض التجاریة الصغیرة وموارد مساعدة الموظفین.
 "اآلن أكثر من أي وقت مضى ، من المهم للغایة أن یبقى سكاننا في المنزل بأفضل ما لدیهم من قدرات.

 وقال رئیس بلدیة أریغو: "إن األرواح في خطر ویجب علینا جمیًعا القیام بدورنا إلبطاء انتقال الفیروس إلى
 المجتمع". "نحن نعلم أن المقیمین وأصحاب األعمال لدینا یشعرون بقدر كبیر من عدم الیقین بشأن ما

 ستجلبه األسابیع القلیلة القادمة ، ویعمل فریقنا بكل جهد لتزویدهم بأكبر عدد ممكن من الموارد ، في أسرع
 وقت ممكن ، للمساعدة في تخفیف المصاعب."

 
 تحدیثات خدمات المدینة

 
 ال یوجد أي انقطاع في خدمات المدینة األساسیة التي تقدمها شرطة ریفیر و اإلطفاء و اإلسعاف و●

.Revere 311 دائرة األشغال العامة و 
 یتم إغالق جمیع مباني المدینة للجمهور حتى إشعار آخر ، وال تزال الخدمات متاحة للمقیمین على●

.Revere.org 
 سیتم توفیر البرمجة التي تقدمها المكتبة وقسم التسجیل ومركز كبار السن للجمهور عبر اإلنترنت●

 وعبر Revere TV هذا األسبوع.
 بدأت المدارس الحكومیة بریفیر خدمات الوجبات السریعة لجمیع الطالب والعائالت في جمیع مواقع●

 المدارس الثمانیة یوم االثنین .. سیتم تقدیم اإلفطار والغداء ألي طفل یحتاج إلیها من االثنین إلى
 الجمعة ، مع وجبة اإلفطار بین الساعة 10-11 صباًحا والغداء 11 صباًحا - 1 مساًء ستكون

 خطط التعلم عبر االنترنت لجمیع مستویات الصف متاحة یوم الخمیس 19 مارس على
 RevereK12.org. سیتم توفیر األجهزة ألي طالب لیس لدیه واحد في المنزل.



 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 افتتاح قاعدة بیانات المتطوعین في مدینة ریفیر یوم الجمعة لألفراد الذین یسعون إلى مد ید العون●

 خالل األسابیع القلیلة القادمة. سیتم االتصال بالمتطوعین الذین یسجلون في المدینة إذا / عند تحدید
 المهام.

 یتم إطالع العمدة یومیا من قبل أعضاء فریق االستجابة للطوارئ له لتنسیق الجهود عبر إدارات●
 المدینة. وینضم مسؤولو المدینة أیًضا إلى اإلحاطات الیومیة مع المسؤولین الحكومیین والفیدرالین.

 تتم مشاركة جمیع التحدیثات لسكان ریفیر  بانتظام علي Revere.org وعبر وسائل التواصل
 االجتماعي.

 
 صحة ورفاهیة السكان المعرضین للخطر

 
 ال تزال المدینة تركز على الدعم المسبق للسكان المعرضین لخطر أعلى لإلصابة بمرض فیروس كورونا
 الخطیر ، بما في ذلك كبار السن واألشخاص من جمیع األعمار الذین یعانون من ظروف صحیة أساسیة

 خطیرة. تشمل اإلجراءات المتخذة ما یلي:
 

 إنشاء شبكة للتواصل مع كبار السن في جمیع أنحاء المدینة للسماح بعملیات تسجیل صحة الهاتف●
 المستمرة

●CVS لتقدیم إیصال األدویة ، والتواصل المستمر مع Rite-Aid تم تأمین الشراكة مع 
 Pharmacy و Walgreens لتحدید التزامات الشراكة.

 الوصول إلى جمیع المرافق العامة والخاصة التي تضم كبار السن في مدینة ریفیر لوضع●
 بروتوكوالت تبادل المعلومات

 یتم التواصل مع السكان بشكل تقلیدي من قبل مركز كبار السن لتحدید االحتیاجات المستمرة لتقدیم●
 الوجبات الیومیة

 التنسیق المستمر مع مقدم الخدمة میستیك فالي لبدء التخطیط لتوسیع الخدمات المقدمة لكبار السن●
 اإلجراءات التي یتعین على جمیع المقیمین إحترامها

 



 نصحت مراكز السیطرة على األمراض  أن أفضل طریقة للوقایة من المرض هي تجنب التعرض لهذا
 الفیروس ، وقدمت عدًدا من الخطوات األساسیة التي یمكن لجمیع المواطنین اتخاذها لحمایة أنفسهم ، بما في

 ذلك: غسل یدیك كثیًرا ، وتجنب االتصال الوثیق مع هؤالء المرضى ، والبقاء في المنزل عند المرض ،
 وتغطیة السعال والعطس ، وتنظیف وتطهیر األسطح المالمسة بشكل متكرر.

 
 إحترام التأهب للطوارئ

 
 تشارك فرق السالمة والصحة العامة في مدینة ریفیر  في جلسات إحاطة منتظمة مع هیئة إدارة الطوارئ

 في ماساتشوستس (MEMA) وعلى استعداد إلرسال متطوعین للطوارئ داخل المدینة حسب الحاجة.
 
 

 
 

 


