Para Divulgação Imediata: Quinta-feira, 26 de Março de 2020
Contato: Escritório do Presidente da Câmara, 781-286-8111

Resposta da Cidade de Revere ao CODIV-19: 26 de
Março de 2020.
O Presidente da Câmara Arrigo Pede aos Moradores que Fiquem em
Casa.
A Cidade Aconselha Restrições Adicionais nas Instalações
Habitacionais para Idosos.
26 de Março de 2020 — A Equipa de Resposta à Emergência da Cidade de Revere continua a
tomar medidas proativas para retardar a transmissão do COVID-19 na comunidade e a
preparar-se para uma maior propagação da doença.
Até hoje, 26 de Março de 2020, o Conselho de Saúde de Revere foi notificado pelo
Departamento de Saúde de Massachusetts de 33 casos positivos de COVID-19 na cidade de
Revere. Desses casos positivos, sete foram identificados como residentes da Casa de Idosos
de Jack Satter, em Revere Beach Boulevard. Cinco desses indivíduos estão hospitalizados e
um faleceu, embora a causa da morte desse indivíduo não tenha sido confirmada.
"Meu coração está com as famílias que perderam seus entes queridos e com os outros que
continuam a combater o vírus", disse o Presidente da Câmara Arrigo. “Como parte de nosso
esforço contínuo para diminuir a disseminação do COVID-19 e proteger nossos residentes mais
vulneráveis, estamos a ordenar novas restrições à Residencia Habitacional de Jack Satter e a
emitir orientações adicionais para instalações residenciais de idosos em toda a cidade. COVID-

19 é um vírus altamente contagioso. É imperativo que todos tomem medidas para conter a
disseminação em nossa comunidade, ficando em casa. ”
O Conselho de Saúde Revere emitiu uma ordem para a gerencia da Residencia de Jack Satter
para implementar imediatamente vários protocolos para proteger a saúde dos residentes e
funcionários da Residencia de Jack Satter, assim como dos socorristas, prestadores de
serviços de saúde e comunidade em geral da Revere. Isso inclui a quarentena de todos os
residentes da Jack Satter em suas unidades individuais. A intenção desta ordem é intensificar
os esforços da Residencia de Jack Satter e as políticas que já estao em vigor e dar mais
autoridade para que eles apliquem esses protocolos cruciais. O Conselho de Saúde também
está a emitir um aviso adicional para todas as outras residencias de idosos da cidade.
O Presidente da Câmara Arrigo está pedindo aos moradores que façam sua parte para
proteger outras pessoas da comunidade, seguindo a orientação de "Fique em casa" emitida
pelo Departamento de Saúde Pública.O Presidente da Câmara Arrigo é informado diariamente,
por membros da sua Equipa de Resposta à Emergência para coordenar esforços entre os
departamentos da Cidade. Ele e os oficiais da Cidade continuam a juntar-se, diariamente, às
autoridades estaduais e federais para coordenar estratégias regionais de contenção. Todas as
atualizações para os moradores de Revere estão a ser divulgadas regularmente no
Revere.org/coronavirus e através das redes sociais.

Atualizaçoes dos serviços da Cidade
•No dia 19 de Março de 2020, o Presidente da Câmara Arrigo declarou Estado de
Emergência na Cidade de Revere.
•Não há interrupção dos serviços básicos da Cidade fornecidos pela Polícia de Revere,
Bombeiro, EMS (Serviço Médico de Emergência), Departamento de Obras Públicas e
Revere 311.
•Os residentes devem se subscrever em revere.org/coronavirus para receberem
notificações por email e mensagem de texto.
•Revere 311 continua com todos os funcionários e, os seus moradores que tenham
perguntas ou preocupações, são encorajados a contactar a Cidade pelo número 311 (ou
781-286-8311) ou por email Revere311@revere.org.
•Todos os edifícios da cidade estão fechados ao público até novo aviso, e os serviços aos
residentes continuam disponíveis em Revere.org.
•Todos os parques e parques recreativos (playgrounds) estão fechados até próxima ordem.
•Os serviços de busca de refeições, “grab-and-go meal services”, estão disponiveis para
todos os estudantes e famílias em todos os oito estabelecimentos escolares. O café da
manhã e o almoço serão fornecidos a qualquer criança que precise, às Segundas, Quartas
e a Sexta-feiras, das 10 da manhã às 12:30 da tarde. A cada recolha, as crianças
receberão refeições por vários dias.
•Está disponível um pacote informativo de ajuda mútua para residentes que inclui um
conjunto de recursos relacionados com questões como acesso à comida, cuidados de

saúde, transporte, direito a alojamento e outros. O documento eletrónico será atualizado
diariamente às 4 horas da tarde
•A Cidade de Revere publicou uma página que descreve os recursos para pequenas
empresas, empregadores, organizações sem fins lucrativos e / ou trabalhadores afetados.
A página será atualizada constantemente pela equipe da Cidade, à medida que as
informações estiverem disponíveis.
•O banco de dados de voluntários da Cidade de Revere está aberto para pessoas que
procuram ajudar nas próximas semanas.

Ações a serem tomadas por todos os residentes da Revere
O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts emitiu um comunicado de “Fique em
casa” a todos os residentes, com vigor até 7 de Abril, e o Governador Baker proibiu reuniões
de mais de 10 pessoas. Ficar em Casa significa evitar viagens e atividades desnecessárias nas
próximas duas semanas. Residentes com mais de 70 anos ou com condições de saúde
subjacentes devem limitar o máximo possível as interações com outras pessoas.
O “Centers for Disease Control” (Centro para o Controlo de Doenças) recomendou que a
melhor maneira de prevenir doenças é evitar a exposição ao vírus e forneceu várias
recomendações simples que todos os cidadãos podem adotar para se proteger, incluindo: lavar
as mãos frequentemente, evitar contacto próximo com aqueles que estão doentes, ficar em
casa se estiver doente, cobrir tosses e espirros, limpar e desinfetar as superfícies
frequentemente tocadas.

