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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 24 de 

abril de 2020 

  
Expansão dos Serviços de Alimentos devido demanda 

  
Superintendente Kelly Provê Atualização para Estudantes e Famílias 

  
Chamada para Voluntários Bilíngues 

  

24 de abril de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere 
continua a tomar medidas proativas para retardar a transmissão na comunidade do 
COVID-19 e se preparar para uma maior disseminação do vírus. Em 22 de abril, o 
Conselho de Saúde de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública de 
Massachusetts de 928 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. 

Nesta semana, a cidade continuou a expandir os serviços alimentícios e na terça-feira 
começará a fornecer 1.000 refeições preparadas todos os dias na Rumney Marsh 
Academy, além dos serviços existentes. A cidade precisa de voluntários bilíngues para 
esses serviços e outras operações. Indivíduos interessados podem visitar 
revere.org/coronavirus e preencher o Formulário do Voluntário. 

As ofertas em serviços alimentícios atuais completos incluem: 
●        Refeições para Estudantes: Servido segunda e sexta-feira das 10h30-
12h30 na Revere High School e Beachmont School. Os alunos recebem café da 
manhã e almoço para durar até a data da coleta seguinte para serem 
consumidos em casa. 
●        Despensa de Alimentos da First Congregational Church em Revere: 
Rumney Marsh Academy está aberta todas as quartas-feiras à noite, das 19h às 
20h30 e é gratuito para todos os residentes necessitados. 
●        Entrega de Compras: O programa de entrega de alimentos de Revere 
está disponível de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h, para residentes com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform


mais de 60 anos, com problemas de mobilidade ou com quarentena médica. 
Para solicitar a entrega de alimentos, ligue para 3-1-1. 
●        Despensa de Alimentos para Veteranos: Primeira quarta-feira do mês, 
de 10h – 12h30 na American Legion, 249 Broadway em Revere. A próxima data 
será quarta, dia 6 de maio. Disponível SOMENTE para Veteranos de Revere. 
●       “Pegue e leve” Serviço Alimentício: Começando Terça, 28 de abril, às 
9h na Rumney Marsh Academy, localizada na American Legion Highway. Aberto 
a todos, de segunda a sexta-feira, começando às 9h e terminando às 11h ou até 
que as primeiras 1.000 refeições acabem. Incentiva-se vir de carro e são bem-
vindos pessoas à pé. Podem ser fornecidas no máximo 4 refeições por viagem 
de veículo. 

 
A lista completa de serviços de alimentação pode ser encontrada em 
Revere.org/coronavirus e será atualizada continuamente. Todos os serviços de 
alimentação da cidade exigem que os participantes usem máscara e pratiquem 
distanciamento social. Residentes com perguntas devem ligar para 3-1-1. 

Esta tarde, o prefeito Arrigo se juntou à superintendente de escolas Dra. Dianne Kelly 
para responder às perguntas dos alunos. Desde o anúncio do governador Baker no 
início desta semana de que as escolas permanecerão fechadas, o Departamento de 
Escolas vem trabalhando para implementar planos para o restante do ano letivo e o 
próximo ano. 

Durante toda a discussão, a Dra. Kelly reiterou que as famílias e os alunos estão sendo 
solicitados a fazer o melhor possível com a aprendizagem remota, e o foco, em 
primeiro lugar, é a saúde física e mental e o bem-estar. Alunos e famílias devem 
procurar professores e administradores para obter ajuda. Isso é particularmente 
importante para estudantes do ensino médio que precisam de créditos para seguir em 
frente. Dr. Kelly compartilhou várias atualizações, incluindo: 
 

●        Plano Remoto de Aprendizado será atualizado após o Distrito receber as 
novas diretrizes do Departamento de Educação Fundamental e Secundária 
●        Matrícula do Kindergarten para novas famílias estarão disponíveis em 
breve para conclusão até junho; RevereK12.org é a melhor fonte para 
atualizações 
●        Uma pesquisa está sendo preparada para a classe de seniors, visando 
obter feedback da melhor maneira de celebrar a Turma de 2020 
●       O Distrito está iniciando está começando a planejar uma série de cenários 
para a reabertura de escolas no outono e a melhor forma de apoiar alunos e 
famílias na conquista de competências essenciais que seriam concluídas no ano 
letivo anterior 
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