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

  
 

Prefeito Arrigo esboça estratégia de reabertura 
 

Seguindo as diretrizes estaduais, a cidade colocará as pessoas em 
primeiro lugar, apoiará as aberturas em fases da indústria e expandirá os 

testes 
 

**** Orientação de Permanecer Seguro em Casa em Efeito ****  
  

18 de maio de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere continua a 
monitorar os impactos da pandemia do COVID-19 e a desenvolver políticas e procedimentos 
para manter a saúde e a segurança pública para todos em Revere. Em 18 de maio, o 
Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública 
de Massachusetts de 1.482 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. 58 moradores 
faleceram; 834 residentes se recuperaram do vírus. A cidade continua a ver entre dez e quinze 
novos casos por dia, em média. 

Hoje, o prefeito Arrigo forneceu detalhes adicionais sobre como a cidade de Revere 
implementará e personalizará as orientações fornecidas pelo governador Baker quando o 
estado entrar na Fase Um de seus planos para reabertura segura. Com autoridade para 
implementar orientações mais restritivas, o Conselho de Saúde de Revere continuará a tomar 
as medidas necessárias para conter a propagação do vírus em Revere. A cidade também 
continua trabalhando para ampliar os testes para residentes, incluindo testes móveis para 
manter os residentes mais seguros em casa. 

"Hoje é apenas o começo do que será uma estrada deliberadamente lenta e responsável em 
direção a uma 'nova normalidade'", disse o prefeito Arrigo. “O relatório fornecido pelo 
Governador Baker e pelo Conselho Consultivo de Reabertura nos fornece uma orientação 
sólida, mas devemos lembrar que a cidade de Revere está entre as mais atingidas por esse 
vírus, e nossa estratégia de reabertura deve levar isso em consideração. Vimos algumas 
melhorias importantes como resultado dos sacrifícios que todos fizemos. Não podemos deixar 
que esses sacrifícios sejam desperdiçados com pressa de reabrir.” 
  

https://www.mass.gov/doc/reopening-massachusetts-may-18-2020/download


Orientação Permanecer-Seguro-em-Casa 
  
Hoje, o Conselho de Saúde de Revere adotou a orientação "Mais-Seguro-em-Casa" do 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, fornecendo aos residentes orientações 
atualizadas sobre as precauções que devem continuar a tomar durante a primeira fase da 
reabertura:  

·       Pessoas com mais de 65 anos e pessoas com condições de saúde subjacentes 
devem continuar em casa, exceto para tarefas essenciais, como ir ao supermercado e 
atender às necessidades de saúde. 
· Todos os residentes são aconselhados a sair de casa apenas para assistência 
médica, culto e trabalho permitido, compras e atividades ao ar livre. 
· Ao ir à farmácia, pergunte se você pode preencher suas prescrições por 90 dias, se 
possível; para alguns medicamentos, isso não é permitido. Se você estiver em alto 
risco, tente usar um serviço de pedidos por correio. 
· Não participe de atividades de contato próximo, como jogos esportivos. 
· Todos os residentes são obrigados a cobrir o rosto quando não conseguem manter um 
metro e meio de distância social em público. 
· Os pais devem limitar os encontros para brincar das crianças. 
· Evite visitar casas de repouso, instalações de enfermagem especializadas ou outros 
locais de atendimento residencial. 
· Todos os residentes são aconselhados a lavar as mãos com frequência por pelo 
menos 20 segundos com água e sabão. 
· Todos os residentes são aconselhados a estarem vigilantes, monitorarem os sintomas 
e ficarem em casa se sentirem-se doentes. 
· Use modos de comunicação remotos, como telefone ou bate-papo por vídeo, em vez 
de visitar amigos ou familiares com alto risco de COVID-19. 

  
Colaboração com Organizações Impactadas 

A equipe de Transição de Reabertura de Revere do prefeito Arrigo tomou várias medidas para 
ajudar a preparar as organizações afetadas pelas diretrizes da Fase Um de hoje para reabrir 
suas operações: 

· Hoje, o gabinete do prefeito iniciou discussões com líderes religiosos em toda a 
cidade para apoiá-los na implementação das orientações do estado sobre restrições 
e melhores práticas para locais de culto. 

· Os projetos de construção que foram pausados anteriormente foram solicitados a 
fornecer informações atualizadas relacionadas aos seus protocolos de segurança, 
alinhados às orientações do estado, e poderão abrir após o recebimento dessa 
documentação. 

· As indústrias programadas para uma reabertura em 25 de maio, de acordo com o 
plano do estado, receberão orientações adicionais da cidade nesta semana. Esses 
setores incluem: laboratório e espaço de escritório; serviços pessoais limitados, 
incluindo salões, cuidados com animais e lavagem de carros; e atendimento remoto e 
de retirada no local para o varejo. 

· Uma série de sessões de escuta para reunir informações e comentários adicionais 
da comunidade empresarial de Revere está planejada para esta semana: 



o   Terça, 19 de maio às 13h para mercados, lojas de conveniência e encomenda; 
restaurantes/bares, padarias e café; grandes varejistas; pequenos varejistas; 
concessionárias e serviços de reparo. Registrar aqui. 
o   Terça, 19 de maio às 14h30 para decoração/táxis; serviços de cuidado pessoal; 
recreação; serviços profissionais; imobiliárias; e indústrias/empresas de limpeza. 
Registrar aqui. 
o   Quarta, 20 de maio às 13h para provedores de cuidado infantil; funcionários 
domésticos; e serviços relacionados a aconselhamento de saúde. Registrar aqui. 

 
Estratégia de Abertura Orientada por Dados 

 
Assim como o estado monitorará os dados de saúde pública para determinar o ritmo e a 
trajetória de sua estratégia de reabertura em fases, o Conselho de Saúde de Revere usará 
dados específicos da cidade para orientar suas ações nas próximas semanas. A equipe de 
rastreamento de contatos da cidade de Revere monitorará de perto os dados para identificar 
quaisquer surtos do vírus, bem como o status dos residentes que contraíram o vírus. A cidade 
também está colaborando com Beth Israel Deaconess, Mass General, Cambridge Health 
Alliance e o East Boston Neighbourhood Health Center para entender as tendências em torno 
da taxa positiva de teste dos residentes de Revere nesses locais de teste.  
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https://publicinput.com/ActionCall/EmailLink?c=2359&camp=35029&encSub=omnjxDKGl9nbppUIm%2fW5%2fw%3d%3d&r=http:%2f%2fwww.revere.org%2flisteningsession1
https://publicinput.com/ActionCall/EmailLink?c=2359&camp=35029&encSub=omnjxDKGl9nbppUIm%2fW5%2fw%3d%3d&r=http:%2f%2fwww.revere.org%2flisteningsession2
https://publicinput.com/ActionCall/EmailLink?c=2359&camp=35029&encSub=omnjxDKGl9nbppUIm%2fW5%2fw%3d%3d&r=http:%2f%2fwww.revere.org%2flisteningsession3

