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Prefeito Arrigo e Conselho de Saúde de Revere anunciam
Novas Ações de Resposta ao COVID-19
A cidade registra o maior número de casos de pandemia em um único dia
Terceiro local de teste somente para residentes de Revere iniciará
domingo
A cidade reforça parceria com proprietários e administradores de grandes
complexos residenciais
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 - Hoje o prefeito Arrigo e o Conselho de Saúde de
Revere anunciaram novas medidas que a cidade tomará em seus esforços contínuos
para desacelerar a disseminação do COVID-19 e manter a saúde e segurança dos
residentes.
O Conselho de Saúde de Revere registrou 131 novos casos de COVID-19 na cidade de
Revere hoje, marcando a contagem mais alta de casos de pandemia em um único dia
da cidade. Revere tem agora uma média de 59,3 novos casos por dia e sua taxa de
positividade em 14 dias é de 7,8%. No mês de novembro, o Município de Revere
registrou 1.062 novos casos de COVID-19. Os testes também aumentaram
drasticamente no último mês; 8.805 residentes foram testados na última semana de
novembro, em comparação com 6.238 na última semana de outubro.
"Se eles ainda não estão sentindo isso pessoalmente, quero que nossos residentes
entendam que estamos no meio da segunda onda para a qual nossa equipe tem se
preparado nos últimos meses", disse o prefeito Arrigo. "Precisamos que todos façam a
sua parte para reduzir a propagação o máximo possível. Por favor, não se reúnam,
usem máscaras, limitem suas saídas públicas a locais fechados e sigam as orientações
dos funcionários da saúde pública, se você tiver testou positivo ou possa ter sido
exposto."
Em resposta ao feedback da comunidade e à crescente demanda por testes, o
Conselho de Saúde de Revere abrirá um terceiro local de teste de COVID-19 gratuito
na cidade, com o mais novo local atendendo apenas aos residentes de Revere. O local
abrirá no domingo, 6 de dezembro de 2020 às 8h30 no Rossetti-Cowan Senior Center
e funcionará aos domingos, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 13h. Este local é um
local de teste para vir à pé, sem horário marcado, com estacionamento limitado. Os

residentes de Revere devem apresentar comprovante de endereço, carteira de
motorista, Mass ID ou identidade escolar, ou conta de serviço público.
Depois de observar um aumento nos casos associados a grandes conjuntos
habitacionais, a cidade também intensificou a parceria com proprietários e
administradores dessas instalações. O Conselho de Saúde emitiu um comunicado para
reforçar as práticas adequadas para manter a segurança nas áreas comuns, protocolos
de limpeza e desinfecção, bem como apoiar os residentes que tiveram resultado
positivo e estão em quarentena. A cidade realizará uma sessão de informações para
proprietários de complexos e empresas de administração na próxima semana para
revisar essas políticas e responder à perguntas. Todas as habitações multifamiliares
(prédios de apartamentos e condomínios) representam um desafio significativo durante
a pandemia devido ao potencial de aumento da exposição para residentes e
funcionários.
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