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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 13 de 

maio de 2020 
  

Cidade lança Campanha Pública de Conscientização Multilíngue "Use 
uma por mim", exortando ao público para proteger nossas linhas de 

frente usando uma máscara  
  

13 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 13 de maio, o 
departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública 
de Massachusetts de 1.425 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. 58 residentes 
morreram; 657 se recuperaram. 

Hoje, a cidade de Revere lançou sua campanha pública de conscientização “Use uma por 
mim”, destacando os trabalhadores da linha de frente de Revere e exortando aos moradores a 
usarem coberturas faciais para proteger os outros. A campanha, com o slogan "Se você não 
usa uma máscara por você, use uma por mim", foi lançada hoje nos meios de comunicação, 
incluindo outdoors na Wonderland Garage e na Squire Road, anúncios de jornais, mídias 
sociais, cartazes e panfletos para download. 

“Os moradores de Revere se acostumaram rapidamente ao novo normal, com uso de 
máscaras e distanciamento social, mas infelizmente isso é apenas o começo”, diz o prefeito 
Arrigo. "Com o clima melhor e mais pessoas visitando a praia em Revere, é vital que 
continuemos seguindo as regras de distanciamento social. A nova campanha Use Uma por 
Mim mostra a importância de usar uma máscara para aqueles que estão ao nosso redor e é 
uma ótima maneira dos residentes se envolverem.” 

O público é incentivado a se juntar à Cidade na campanha. Hoje às 19h, a Página do Facebook 
da Cidade de Revere lançará as Molduras de Foto para Perfil em Inglês, Espanhol, Português e 
Árabe com a legenda “Use Uma por Mim”. Os folhetos para download estão disponíveis em 
Revere.org/coronavirus em Inglês, Espanhol e Português para os residentes. 
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