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Cidade de Revere Anuncia Clínica de Vacinação do COVID19 para Profissionais de Saúde Domiciliares e outros

Quarta-feira, 20 de janeiro de 2021 – Seguindo a campanha de sucesso de vacinação
dos atendentes de primeiros socorros, as cidades de Revere, Chelsea e Winthrop
anunciaram hoje planos para realização de outra clínica na quinta-feira, 28 de janeiro.
A clínica está oferecendo 500 horários de atendimento para profissionais de saúde
domiciliares e outros, que moram ou trabalham em Revere, Chelsea ou Winthrop, se
enquadram nos requisitos da Fase I do Estado e ainda não foram vacinados. Cada
município está realizando atividades de divulgação para consultórios médicos e
odontológicos e agências de saúde domiciliares para gerar conscientização sobre a
oportunidade e usar todas as vacinas disponíveis.
“Fornecer nossas primeiras vacinas para nossos atendentes de primeiros socorros na
semana passada foi uma experiência incrível e uma grande conquista para nossas
equipes de saúde pública”, disse Lauren Buck, enfermeira de saúde pública da cidade
de Revere. "Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com o Departamento
de Saúde Pública para oferecer o maior número possível de clínicas de vacinação de
acordo com as diretrizes das fases. A logística de lançar uma clínica de vacinas para
atendentes de primeiros socorros com três comunidades revelou-se desafiadora, mas
incrivelmente recompensadora. Nós já aprendemos muito sobre como administrar
uma clínica eficaz e eficiente e continuaremos a fornecer esse serviço aos nossos
residentes nos próximos meses, à medida que mais membros do público se tornarem
elegíveis para a vacina”.
O Conselho de Saúde de Revere recomenda aos residentes que preencham o
formulário de atualização das comunicações de vacinação do COVID-19 em
www.revere.org/vaccine-signup . A cidade continuará se comunicando com este
grupo de indivíduos, e notificá-los de sua elegibilidade para participar de futuras
clínicas na cidade.
Esta manhã, o Conselho de Saúde de Revere registrou 42 novos casos de COVID-19
entre os residentes de Revere. A cidade agora tem em média 64,7 novos casos por
dia e sua taxa de positividade em 14 dias é de 13%.
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