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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 1° de 
maio de 2020 

Prefeito Arrigo anuncia expansão ao acesso à máscaras, 
Teste para residentes 

 

Neste final de semana: Distribuição surpresa de Máscaras em Áreas de 
tráfego intense 

 

Operação “Pegue e leve” de Máscaras começa terça-feira 

 

Todos os residentes de Revere podem acessar os testes drive-through em 

Suffolk Downs 
 

1° de maio 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 
estabelecer estratégias para os esforços de recuperação a longo prazo. Em 1º de maio, o 
Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública 
de Massachusetts de 1.185 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. Quarenta 
moradores morreram; 297 se recuperaram. 

Hoje, o prefeito Arrigo anunciou que a cidade expandirá o acesso dos residentes à máscaras 
por meio de um programa contínuo e fácil de usar e de uma série de distribuições surpresa em 
áreas de alto tráfego em toda a cidade, começando neste fim de semana. A partir de terça-feira 
de manhã, os moradores que precisam de uma máscara poderão caminhar ou dirigir até a 
Rumney Marsh Academy, entre 9h e 15h e receber uma máscara reutilizável de pano 
costurada por voluntários do parceiro sem fins lucrativos MACIR (Marroquino American 
Connections em Revere), além de luvas de vinil e compressas com álcool. Hoje, o Governador 
Baker emitiu uma ordem exigindo que todos os residentes de Massachusetts usassem uma 
cobertura facial quando em público - inclusive em negócios essenciais, ao ar livre e em 
transporte público. 



"Acreditamos que a maneira mais eficaz de obter ampla participação de nossos moradores é 
removendo as barreiras que eles podem enfrentar, em vez de tomar medidas punitivas", disse 
o prefeito Arrigo. “A partir de terça-feira, qualquer residente de Revere que precise de uma 
máscara pode obter uma. Somos gratos aos nossos parceiros do MACIR por tornarem issp 
possível para a nossa cidade.”  

O suprimento de máscaras da cidade inclui máscaras reutilizáveis e descartáveis. Até a 
presente data, MACIR forneceu à cidade de Revere 2.500 máscaras de tecido, tendo a meta de 
produzir 1.000 máscaras por semana daqui para frente. 

“Quando essa pandemia começou, nossa organização interrompeu todas as nossas atividades 
regulares e planejamento de um dos maiores festivais da cidade. Entramos em contato com o 
prefeito para ver como poderíamos mudar nosso foco e ajudar”, disse Rachid Moukhabir, 
fundador e diretor executivo do MACIR. "Assim que percebemos o quanto nossa cidade 
precisava dessas máscaras, ela se tornou nossa principal prioridade e trabalhamos duro para 
fornecer o máximo possível desde então." 

O esforço de produção de máscaras está sendo liderado pela aluna de MBA e estagiária Maria 
Choukri e precisa de voluntários adicionais. Qualquer pessoa interessada em contribuir ou se 
voluntariar com o MACIR deve visitar o Go Fund Me page ou contactar Rachid Moukhabir no 
617-386-3450.  

  
Expansão de Testes para residentes de Revere  
  
A cidade também anunciou hoje o acesso ampliado aos testes para os residentes de Revere 
através do East Boston Neighbourhood Health Center. Os indivíduos devem ligar para 617-569-
5800 e seguir as instruções para se registrar para os testes. Não há necessidade de agendar 
um horário para o compromisso. Os indivíduos devem confirmar verbalmente por telefone que 
um pedido foi feito para o teste. O processo leva cerca de 10 minutos para se inscrever, e um 
link para verificar os resultados será enviado por mensagem de texto. Pessoas que se 
cadastrarem para ir à pé deverão ir na 79 Paris Street das 8h às 12h e, aqueles que forem de 
carro, no Suffolk Downs (525 William F McClellan Highway), das 13h às 17h. O teste acontece 
7 dias por semana. Demora de um a dois dias para receber os resultados. 
 

#### 

https://www.gofundme.com/f/masks-to-slow-covid19-spread
https://www.google.com/maps/search/525+William+F+McClellan+Highway?entry=gmail&source=g

