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

  

Equipe de Revere para Reabertura continua a fornecer suporte, 
recursos para Proprietários de Empresas 

  

19 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 19 de maio, o 
Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública 
de Massachusetts de 1.500 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere, um aumento 
de 18 casos desde ontem. 

Hoje, a Equipe de Reabertura de Revere realizou as duas primeiras sessões de escuta para 
quase 50 empresários locais e continuou a distribuir informações importantes relacionadas ao 
plano de reabertura do estado, disponível em mass.gov/reabertura. A terceira sessão está 
marcado para amanhã às 13h para prestadores de cuidados infantis, trabalhadores domésticos 
e serviços de aconselhamento relacionados à saúde. Todas as empresas estão sendo 
incentivadas a concluir a pesquisa de reabertura de negócios da cidade. 
  
Indústrias que fazem parte da Fase Um do Plano de Reabertura do estado - incluindo 
escritórios, salões e barbearia, serviços de pets, lavagem de carro e varejo na calçada - foram 
priorizados pela equipe de resposta comercial da cidade, enquanto trabalham para comunicar 
as exigências de conformidade com saúde e segurança pública que as empresas devem 
alcançar para reabrirem.  
  
As pequenas empresas estão sendo incentivadas a solicitar um subsídio através do Programa 
de Pequenas Empresas de Emergência da cidade, se ainda não o fizeram. O programa visa 
proporcionar alívio imediato para pequenas empresas em risco como resultado das medidas de 
segurança pública do COVID-19 e concederá às empresas qualificadas até US $ 10.000. A 
aplicação e os critérios para o financiamento estão disponíveis para proprietários de pequenas 
empresas em revere.org/pequenasempresas. Os fundos de subsídios podem ser usados para 
custos de capital de giro, como folha de pagamento, obrigações de aluguel, pagamentos de 
serviços públicos e/ou dívida e despesas de estoque.  

 
### 

https://www.mass.gov/info-details/reopening-massachusetts
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrcO-qqT4pE93UwGPTPRzTUNtLwUh5ACCC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjQSVBYNy6nSUdbEG5CFxz7FnYRpytDnNvedaYwOxlHBNTyw/viewform
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-office-spaces
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-hair-salons-and-barbershops
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-pet-grooming-services
https://www.mass.gov/lists/safety-standards-for-car-washes
https://www.mass.gov/doc/compliance-attestation/download
http://revere.org/smallbusiness

