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Prefeito Arrigo lança campanha de divulgação e 
educação multilíngue 

 
 

Ficar em casa, salva  vidas 
 
31 de março de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere 
continua a tomar medidas proativas para retardar a transmissão do COVID-19 na 
comunidade e se preparar para a disseminação do vírus. Até hoje, 31 de março de 
2020, o Conselho de Saúde da Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde 
Pública de Massachusetts de 140 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. 
Hoje, o prefeito Arrigo anunciou uma nova campanha de educação e conscientização 
multilíngue - Ficar em casa, salva vidas - focada no papel crítico que todo residente de 
Revere desempenha ao ajudar a retardar a disseminação do COVID-19, ficando em 
casa. Desde 12 de março, a cidade emite informações diárias por vários canais em 
vários idiomas, mas ainda há quem não tenha ouvido a mensagem. A campanha 
multilíngue inclui: 
 
• Uma série de encontros  virtuais 
• Cartas para os moradores da cidade com informações e recursos 
• Alerta CodeRed em toda a cidade que destacará a urgência da situação 
• O carro da prefeitura irá pelos bairros Revere, transmitindo informações importantes 
 
O prefeito também reunirá líderes religiosos, comunitários e de organizações sem fins 
lucrativos para  
instruções virtuais e alistá-los para ampliar as comunicações com seus grupos. Todos 
esses esforços, além das atualizações diárias em andamento do escritório do prefeito, 
estão sendo implementados, pois torna-se extremamente importante para todos os 
residentes de Revere cumprir o Aviso de estadia em casa do Governo de 
Massachusetts.  
“Não posso dizer o suficiente: ficar em casa salvará vidas. Como os números de casos 
no Revere continuam aumentando rapidamente, precisamos que todas as pessoas em 
nossa cidade prestem atenção às orientações sobre ficar em casa e praticar o 
distanciamento social ”, disse o prefeito Arrigo. "Esta semana estamos realizando uma 



série de esforços de educação pública para garantir que estamos alcançando todas as 
pessoas em nossa cidade." 
 

Encontros Virtuais da Prefeitura 
Este cronograma será atualizado à medida que outras prefeituras estiverem 
programadas.  

• Quarta-feira, 1 de abril, 18:00hrs O encontro virtual será com o prefeito Arrigo e 
a Dra. Nathalee Kong. O prefeito Arrigo será acompanhado pela presidente da 
Junta de Saúde da Revere, Dra. Nathalee Kong, do Hospital Mass General em  
Revere, para fornecer uma atualização sobre os esforços da cidade e 
orientações sobre cuidados com a saúde dos residentes, além de responder a 
perguntas.  

Junte-se à Prefeitura Virtual Por meio de videoconferência com zoom: 
https://zoom.us/j/901172321  

Por telefone: 1-929-205-6099 // ID do seminário on-line: 901 172 321 Via  

Facebook Live na página da cidade de Revere no Facebook: City of Revere 
Facebook page 

Em Espanhol: 

• Thursday, April 2, 6:00PM 
El Planeta Facebook Live with Mayor Arrigo  
Mayor Arrigo will join host Tibisay Zea to provide an update on City response 
efforts and to answer questions.  

Join the conversation via the El Planeta Facebook page. 
 
O prefeito está sendo informado diariamente por membros de sua Equipe de Resposta 
a Emergências (Emergency Response Team) para coordenar esforços entre os 
departamentos da cidade. Ele e as autoridades da cidade continuam a se reunir 
diariamente com autoridades estaduais e federais para coordenar as estratégias de 
contenção regionalmente. Todas as atualizações para os residentes do Revere estão 
sendo compartilhadas regularmente em Revere.org/coronavirus e através das mídias 
sociais. 
 
 
Atualizações dos Serviços da Cidade 
 
· O prefeito Arrigo declarou estado de emergência na cidade de Revere no dia 19 de 
março de 2020.    
· Não há interrupções nos serviços básicos da cidade fornecidos pela Polícia de 
Revere, Corpo de Bombeiros, Serviços de Emergências, Departamento de Obras 
Públicas e Revere 311.   

https://zoom.us/j/901172321
https://www.facebook.com/CityofRevere/
https://www.facebook.com/CityofRevere/
https://www.facebook.com/ElPlaneta/?tn-str=k*F


· Os residentes devem se inscrever para receber notificações por email e mensagem 
de texto em revere.org/coronavirus 
· O Revere 311 permanece com a equipe completa e os moradores com perguntas ou 
preocupações são incentivados a entrar em contato com a cidade discando 311 (ou 
781-286-8311) ou enviando um e-mail para Revere311@revere.org.    
· Todos os prédios da cidade estão fechados ao público até novo aviso, e os serviços 
aos residentes permanecem disponíveis no Revere.org.    
· Todos os parques e áreas de diversão da cidade estão fechados até novo aviso. 
· Os serviços de distribuição de refeições nas escolas públicas da Revere estão 
disponíveis para todos os alunos e famílias nas oito escolas. O café da manhã e o 
almoço serão fornecidos a qualquer criança que precise deles  às segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 10h às 12h30. As crianças receberão refeições para vários dias em 
cada coleta. 
· Um pacote informativo de ajuda mútua para residentes agora está disponível no 
Revere.org, fornecendo um amplo número de recursos relacionados as questões como 
acesso a alimentos, assistência médica, transporte, direitos à moradia e muito mais. O 
documento on-line será atualizado diariamente às 16h. 
· A cidade de Revere publicou uma página que descreve recursos para pequenas 
empresas, empregadores, organizações sem fins lucrativos e/ou trabalhadores 
afetados. A página será atualizada constantemente pelos funcionários da cidade, à 
medida que as informações estiverem disponíveis. 
· O banco de dados de voluntários da cidade de Revere está aberto para pessoas que 
possam ajudar nas próximas semanas. 
 
Ações a serem tomadas por todos os residentes de Revere 
  
O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts emitiu um aviso de "Fique em 
casa" para todos os residentes, e o governador Baker proibiu reuniões com mais de 10 
pessoas. Ficar em casa significa evitar viagens e atividades desnecessárias pelas 
próximas duas semanas. Residentes com mais de 70 anos ou com condições de saúde 
subjacentes devem limitar o máximo possível as interações com outras pessoas. 
  
O Centers for Disease Control (Centro de Controle de Doenças) recomendou que a 
melhor maneira de prevenir doenças é evitar ser exposto a esse vírus e forneceu várias 
etapas básicas que todos os cidadãos podem adotar para se proteger, incluindo: lavar 
as mãos com frequência, evitar contato próximo com as pessoas doentes, ficar em 
casa quando estiver doente, cobrir tosses e espirros e limpar e desinfetar as superfícies 
frequentemente tocadas. 

### 
 


