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Conselho de Saúde de Revere emite orientações para
reduzir o risco de COVID-19 no dia de Ação de Graças
Terça-feira, 10 de novembro de 2020 - Hoje, o Conselho de Saúde de Revere emitiu
orientações sobre como reduzir os riscos do COVID-19 durante as celebrações do Dia
de Ação de Graças. Os residentes são fortemente encorajados a considerar os riscos
das celebrações tradicionais de Ação de Graças. Grandes reuniões internas com
comida e bebida compartilhadas foram consideradas de "alto risco" pelo Centro de
Controle de Doenças devido ao potencial de contato direto e próximo, incapacidade de
manter distância social e exposição potencial de indivíduos vulneráveis a indivíduos
assintomáticos que estão carregando involuntariamente o vírus.
Na terça-feira, 10 de novembro, o Conselho de Saúde de Revere registrou 41 novos
casos de COVID-19 na cidade de Revere. A cidade tem uma média de 39,6 novos
casos por dia e sua média per capita de 7 dias é 73,3. Os níveis atuais de número de
novos casos da cidade são os mais altos já registrados desde abril.
O Conselho de Saúde Revere está lembrando aos residentes que a maneira mais
segura de comemorar o Dia de Ação de Graças este ano é, em casa, apenas com as
pessoas com quem vivem. No entanto, se você está planejando se reunir com pessoas
de fora de sua casa, existem maneiras de diminuir o risco:
•
•
•
•
•
•
•

Limite as reuniões ao mínimo de pessoas possível
Se possível, todos devem se colocar em quarentena o melhor que puderem nas
duas semanas que antecedem o Dia de Ação de Graças
Se possível, faça o teste dois dias antes do Dia de Ação de Graças e dois dias
depois
Não compartilhe alimentos, bebidas ou utensílios
Use máscara o máximo possível
Evite comer em estilo buffet
Espalhe os assentos enquanto come e não amontoe as pessoas em uma mesa coloque grupos familiares em mesas em várias salas diferentes se possível

•
•

Evite contato físico, como abraços, beijos e apertos de mão
Evite o contato com outras pessoas (quarentena, máximo possível) após o
feriado
###

