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Cidade de Revere Fornece Atualizações para Janeiro sobre 
Serviços de Teste do COVID-19  

 

Segunda-feira, 4 de janeiro de 2020 - Hoje a cidade de Revere forneceu uma 
atualização sobre os serviços de teste do COVID-19 disponíveis para residentes no 
mês de janeiro. A Prefeitura e o Conselho de Saúde continuam a trabalhar 
diligentemente para garantir que esse recurso crítico esteja disponível para os 
residentes. Os residentes devem sempre verificar www.revere.org/coronavirus antes 
de visitar um local ou ligar 3-1-1 para obter informações atualizadas. 

Esta manhã, o Conselho de Saúde de Revere registrou 35 novos casos de COVID-19 
entre os residentes da Revere. A cidade agora tem uma média de 68 novos casos por 
dia e sua taxa de positividade em 14 dias é de 12,3%. 
  
TESTE SOMENTE PARA RESIDENTES   

 Revere Senior Center (25 Winthrop Ave): Este local de teste funcionará às 
sextas e domingos durante o mês de janeiro, das 8h30 às 13h. Comprovante de 
residência em Revere é necessário. O estacionamento é limitado neste local e 
os residentes são aconselhados a usar o Estacionamento Municipal da Central 
Ave. Este é um local de teste ocasional apenas. 
  

 Van Móvel de Teste: Em parceria com o Mass General Brigham, a cidade de 
Revere oferecerá uma van de testes para COVID-19 no estacionamento 
municipal da Central Ave todas as quartas-feiras de janeiro das 8h30 às 13h. 
Comprovante de residência é necessário. A van móvel será oferecida em outro 
local da cidade durante o mês; datas e locais seguirão em breve. Este é um local 
de teste ocasional apenas.  

TESTE ABERTO AO PÚBLICO  

 Revere High School (101 School St): Este local continuará operando no 
horário atual de segunda à sexta das 16h às 20h e aos sábados das 7h às 11h. 

https://protect-us.mimecast.com/s/_-8RCo2knOIlQB8HV1h2m?domain=revere.org


O local é aberto ao público. Não é necessário agendamento, seguro ou 
comprovante de residência. Os residentes devem ter em mente que este local 
depende do clima e está sujeito a longas filas. Os indivíduos podem ser 
recusados antes do horário de fechamento se o local tiver atingido a capacidade 
máxima.  
 
 

 Teste rápido de COVID-19 no Suffolk Downs (31 Furlong Drive): O pré-
registro é necessário com antecedência para esta opção de teste - as consultas 
de teste atuais estão sendo marcadas com alguns dias de antecedência. Para 
fazer o pré-registro, crie uma conta em  www.beacontesting.com. Este teste é 
apenas drive-thru e é um teste de esfregaço administrado pela própria pessoa. 
Ele pode ser acessado da Revere Beach Parkway ou da Route 1A (William 
McClellan Parkway). O acesso pela Rota 1A é recomendado para dirigir 
diretamente para a fila.  
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