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Cidade de Revere fornece atualizações importantes sobre o
COVID-19 para residentes
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 - Hoje a Cidade de Revere forneceu várias
atualizações importantes sobre o COVID-19 para os residentes que estão entrando na semana
de feriados. Esta manhã, o Conselho de Saúde de Revere registrou 60 novos casos de COVID19 entre os residentes. Revere agora tem uma média de 80 novos casos por dia e sua taxa de
positividade em 14 dias é de 11,3%.
•

Disponibilidade limitada de testes: Os residentes estão avisados de que a
capacidade de teste será limitada nos dias seguintes aos feriados de Natal e Ano Novo,
e que não devem confiar nos testes como um meio de salvaguardar os eventos festivos.
Com o financiamento Federal CARES expirando em 31 de dezembro, os testes no
Rosetti Cowan Senior Center terminarão em 29 de dezembro. Os locais e horários de
teste estão atualizados e disponíveis em revere.org/coronavirus

•

Celebrações seguras no feriado: A maneira mais segura de comemorar os próximos
feriados é em casa junto às pessoas com quem mora. Os residentes estão sendo
aconselhados a evitar viagens e reuniões para proteger seus entes queridos e evitar
que as UTIs fiquem sobrecarregadas. A orientação do Estado de Massachusetts está
disponível em mass.gov/covid19

•

Horário de funcionamento da Prefeitura Municipal: A Prefeitura e os Departamentos
Municipais ficarão abertos até as 12h15 na quarta-feira, 23 de dezembro de 2020 e
estarão fechados na quinta-feira, 24 de dezembro de 2020 e sexta-feira, 25 de
dezembro de 2020. Os funcionários da cidade estarão trabalhando remotamente a partir
de segunda-feira, 28 de dezembro à quarta-feira, 30 de dezembro, mas os escritórios
da cidade estarão totalmente fechados quinta-feira, 31 de dezembro e sexta-feira, 1º de
janeiro.
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