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Resposta da cidade de Revere ao COVID-19:
Atualização de 9 de abril de 2020
Departamentos da cidade que trabalham incansavelmente para
fornecer serviços de qualidade a todos
Em meio ao volume de chamadas gravadas, Revere 311 estende horas
Máscaras de pano fornecidas para funcionários de Negócios Essenciais
Revere Bunny Tour começa sábado às 10:00

9 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 a disseminação do vírus. Até hoje, o Departamento de
Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública de
Massachusetts de 338 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere.
Hoje, o prefeito Arrigo destacou várias maneiras pelas quais a cidade está oferecendo
a todos os residentes de Revere um nível contínuo de serviço de alta qualidade durante
toda a crise de saúde pública.
"O número de funcionários que se esforçaram para fazer mais pela cidade é incrível",
disse o prefeito Arrigo. “Os residentes de Revere devem se sentir muito orgulhosos da
equipe que se apresenta todos os dias para mantê-los seguros, informados e
engajados, em um momento em que nunca foi mais importante. Não posso expressar
minha gratidão suficiente aos nossos funcionários públicos - por sua compaixão,
criatividade e dedicação ao povo de nossa cidade.”

Revere 311 Estende Horas; Volume de Ligações sobem 50%
No mês passado, Revere 311 registrou um aumento de 50% no volume diário de
chamadas, atingindo números recordes duas vezes na semana passada. Para
responder à demanda, o escritório estendeu seu horário para incluir mais dias da
semana e cobertura de fim de semana. A equipe do Revere 311 atendeu 329
solicitações de serviços relacionadas ao COVID-19, direcionando os residentes para
apoio financeiro, assistência com aluguel, recursos de desemprego e esforço de
entrega de alimentos da cidade. Os negócios normais da cidade também continuam,
com a equipe atendendo a mais de 350 solicitações de serviço não relacionadas ao
COVID. Os participantes agora estão disponíveis para apoiar os residentes e
empresários de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 18h, sexta-feira das 7h30 às 15h e
sábado e domingo das 8h15 às 17h.
Máscaras distribuídas para Negócios Essenciais
Após o pedido de ontem exigindo que todos os funcionários das empresas de serviços
essenciais usassem equipamentos de proteção individual, o departamento de Água e
Esgoto da cidade entregou hoje quase 400 máscaras para as empresas que
precisavam delas para seus funcionários - incluindo pequenas empresas locais e
grandes varejistas como Market Basket, BJ’s e Target.
Bunny Tour de Revere no Sábado
Para trazer um pouco de alegria aos moradores jovens e idosos no sábado, Revere
Parks and Recreation, Bombeiros e Polícia liderarão uma excursão do coelhinho da
Páscoa pela cidade, respeitando o distanciamento social. A partir das 10h, o itinerário
será pela cidade, com o objetivo de percorrer todas as casas. Os moradores ao
ouvirem as sirenes se aproximando, são incentivados a participar da turnê a partir de
suas janelas ou varandas e dar um aceno ao coelhinho da Páscoa e a alguns dos
socorristas de Revere. O grupo está ansioso para ver mensagens inspiradoras e
animadoras exibidas nas casas; o coelhinho da Páscoa enviará um vídeo de suas
decorações favoritas para a TV Revere.
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 781286-8311) 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 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.
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