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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 25 de
junho de 2020
O prefeito Arrigo pede que os moradores permaneçam vigilantes,
uma vez que as principais medidas continuam tendendo
positivamente
Revere Parks & Rec anuncia Programação de verão com novas
diretrizes de segurança
Teste móvel para idosos continua
25 de junho de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere continua a
monitorar os impactos da pandemia do COVID-19 e a desenvolver políticas e procedimentos
para manter a saúde e a segurança pública para todos em Revere. Em 25 de junho, o
Conselho de Saúde de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública de
Massachusetts de 1.786 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. A cidade está em
média 3,4 novos casos por semana.
À medida que o plano de reabertura em fases do Estado continua a progredir e as principais
métricas continuam em tendência de queda, a cidade está instando os moradores,
especialmente os residentes com mais de 65 anos e aqueles com condições crônicas, a
permanecerem vigilantes, a ficarem seguros em casa e a usarem máscara e praticarem
distanciamento social quando estiverem fora de casa.
“Somos gratos a todos os nossos residentes por fazerem sua parte para trazerem nossos
números até onde estão hoje. Temos que continuar sendo espertos se quisermos reabrir para
avançar ainda mais e evitar situações que estamos vendo em outros estados, onde os casos
estão atingindo novos patamares”, disse o prefeito Brian Arrigo. "Estamos ansiosos para
fornecer uma programação que dê suporte a um verão seguro e saudável, e precisamos que
todos continuem fazendo sua parte."
Hoje, Revere Parks and Recreation lançou sua oferta de Programas de Verão 2020. Por meio
de trabalho duro e colaboração contínua com o Conselho de Saúde de Revere, Parks & Rec

desenvolveu ofertas para criar um ambiente seguro e saudável para as atividades de verão,
enquanto envolve jovens com programação presencial. Muitas das atividades de verão têm
uma ocupação máxima de 10 pessoas e acontecem fora sempre que possível. Outras
precauções e diretrizes de segurança específicas para determinadas atividades estão
disponíveis no guia do programa de verão 2020, disponível em www.revererec.org. O préregistro é necessário para a maioria das atividades e você pode se registrar e pagar pela
maioria dos programas pelo telefone 781-286-8190.
Como parte de sua estratégia para impedir a disseminação do Covid-19 entre as populações
vulneráveis, a cidade de Revere também continua seu programa de testes móveis para o
Covid-19 para veteranos e instalações residenciais de alto nível por meio de uma parceria com
a Cambridge Health Alliance e Cataldo Ambulance. Até o momento, mais de 200 testes foram
administrados em duas instalações da cidade. Os testes estão sendo disponibilizados no local
para todos os residentes que gostariam de ser testados, e as visitas estão sendo coordenadas
em colaboração com entidades de gerenciamento individuais. O teste móvel ajuda a identificar
e isolar proativamente indivíduos assintomáticos e monitorar tendências.
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