
 

 
  

Resposta da Cidade Revere ao COVID-19: 

Atualização de 06 de abril de 2020 

6 de abril de 2020 

Prefeito Arrigo implementa novas medidas para retardar a disseminação 

de vírus e sinais de outras restrições podem ser implementados enquanto 

a pandemia continuar 

Todos os residentes aconselhados a usar máscaras quando precisam sair 

de casa 

6 de abril de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere 

continua a tomar medidas proativas para retardar a transmissão do COVID-19 na 

comunidade e se preparar para a propagação do vírus. Em 6 de abril de 2020, o 

Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de 

Saúde Pública de Massachusetts de 257 casos positivos de COVID-19 na cidade 

de Revere. 

Hoje, o prefeito Arrigo implementou várias novas medidas destinadas a impedir a 

transmissão do COVID-19 na comunidade e proteger os moradores de Revere:  

 Prefeitura móvel diz aos banhistas para irem para casa: A prefeitura 

móvel de Revere foi equipada com dispositivo de som para lembrar as 

pessoas da importância de ficar em casa. Gravada em Inglês, Espanhol, 

Árabe e Português, a orientação pede que as pessoas voltem para casa e 



fiquem em casa para proteger nossos profissionais de saúde, socorristas e 

famílias.  

 Construção comercial em espera: Hoje, o Comissário de Construção da 

cidade de Revere interrompeu todos os projetos de construção de salas 

comerciais até que cada equipe de gerenciamento possa contratar um 

inspetor terceirizado, pago pelo contratado, para fornecer atualizações 

contínuas à cidade sobre o status das precauções de segurança do COVID-

19. Isso segue as ações tomadas em 3 de abril, quando o Comissário de 

Construção encerrou todos os principais projetos de construção comercial 

que não sejam de habitação, incluindo a construção de três hotéis e o 

centro de distribuição da Amazon. O gerenciamento de cada projeto está 

trabalhando para assegurar a segurança dos locais. 

 Lojas de conveniência em violação de pedidos existentes para 

fechar: Após vários relatos de pessoas que se reúnem em lojas de 

conveniência para jogar Keno, as empresas que violarem as ordens da 

cidade relacionadas a distanciamento social e limites de ocupação serão 

obrigadas pelos Serviços de Inspeção a fecharem. 

Orientações adicionais que incentivem todas as empresas a usar a coleta de 

produtos na calçada, drive thru e outros métodos de entrega de serviços sem 

contato podem ser emitidas ainda esta semana.   

Residentes de Revere aconselhados a usarem máscaras se tiverem que sair 

de casa 

Além de manter o distanciamento social de um metro e oitenta, o CDC está 

aconselhando o uso de coberturas faciais simples para retardar a propagação do 

vírus e ajudar a impedir que pessoas que tenham o vírus que não o transmitam a 

outros. Os revestimentos de pano recomendados não são máscaras cirúrgicas ou 

respiradores N-95. Esses são suprimentos essenciais que devem continuar 

reservados para os profissionais de saúde e outros socorristas. 

O aviso "Fique em casa" do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts 

está em vigor até 4 de maio. "Fique em casa" significa evitar todas as viagens não 

essenciais fora de casa. 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 recomendou que a melhor maneira de prevenir 

doenças é evitar ser exposto a esse vírus e forneceu várias etapas básicas que 

todos os cidadãos podem tomar para se proteger, incluindo: lavar as mãos com 

frequência, evitar contato próximo com aqueles que estão doentes, ficar quando 

estiver doente, cobrindo tosses e espirros e limpando e desinfetando as 

superfícies freqüentemente tocadas. 

O prefeito Arrigo está sendo informado diariamente por membros de sua Equipe 

de Resposta a Emergências para coordenar esforços entre os departamentos da 

cidade. Ele e as autoridades da cidade continuam a se reunir diariamente com 

autoridades estaduais e federais para coordenar as estratégias de contenção 

regionalmente. Todas as atualizações para os residentes de Revere estão sendo 

compartilhadas regularmente no Revere.org/coronavirus e pelas mídias sociais. 

Atualizações dos Serviços da Cidade 

 O prefeito Arrigo declarou estado de emergência na cidade de Revere em 

19 de março de 2020. 

 Não há interrupções nos serviços básicos da cidade fornecidos pela Polícia 

de Revere, Corpo de Bombeiros, Serviços de Emergência, Departamento de 

Obras Públicas e Revere 311. 

 Os residentes devem se inscrever para receber notificações por email e 

mensagem de texto em revere.org/coronavirus. 

 O Revere 311 permanece com equipe completa e os residentes com 

perguntas ou preocupações são incentivados a contactar a cidade discando 

311 (ou 781-286-8311) ou enviando um e-mail para Revere311@revere.org. 

 Todos os prédios municipais estão fechados ao público até novo aviso, e os 

serviços aos residentes permanecem disponíveis no Revere.org. 

 Todos os parques e áreas de diversão da cidade estão fechados até novo 

aviso. 

 Os serviços de distribuição de alimentos das escolas públicas de Revere 

estão disponíveis para todos os alunos e famílias nas oito escolas. O café da 

manhã e o almoço serão fornecidos a qualquer criança que precise dele às 

segundas, quartas e sextas-feiras, das 10:30 às 12:30. As crianças receberão 

refeições para vários dias em cada coleta. 

 Um pacote informativo de ajuda mútua para residentes está disponível no 

Revere.org, fornecendo uma ampla gama de recursos relacionados a 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention-treatment.html
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus
revere.org/coronavirus
mailto:Revere311@revere.org


questões como acesso a alimentos, assistência médica, transporte, direitos 

à moradia e muito mais. O documento on-line será atualizado diariamente 

às 16h. 

 A cidade de Revere publicou uma página que descreve recursos para 

pequenas empresas, empregadores, organizações sem fins lucrativos e/ou 

trabalhadores afetados. A página será atualizada constantemente ela equipe 

da cidade. 

 O banco de dados de voluntários da cidade de Revere está aberto para 

pessoas que procuram ajudar nas próximas semanas. 

http://www.revere.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform

