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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 21 de
maio de 2020

Mask Up Revere expande para suporte
das empresas com EPI

Mais de 16.000 máscaras distribuídas para residents até essa
data, Máscaras e Luvas disponíveis agora para Pequenas
Empresas
21 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 21 de maio, o
Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública
de Massachusetts de 1.523 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. A média
semanal da cidade é de 12,6 novos casos por dia.
Hoje, o prefeito Arrigo e a Equipe de Reabertura de Revere expandiram a campanha municipal
Mask Up Revere para apoiar Pequenas Empresas de Revere na aquisição de equipamentos de
proteção individual. Pequenas empresas que fazem parte da Fase Um do plano de reabertura
do estado, que inclui escritórios, salões e barberias, serviços para pets, lavagem de carros e
atividades de varejo calçada, podem solicitar um suprimento para duas semanas de máscaras
e luvas para seus funcionários e clientes, com um limite de 50. O aplicativo está disponível em
www.Revere.org/maskupbusinesses.

O prefeito Arrigo visitou Karma Hair Salon na Squire Road esta tarde para entregar máscaras e
luvas à proprietária Kimberly Hilal, que está preparando seu negócio para reabrir na segundafeira.
"Nossas pequenas empresas são a espinha dorsal de nossa cidade e, embora não possamos
resolver todos os desafios que enfrentam hoje, vamos aparecer e oferecer tudo o que
pudermos para ajudá-los", disse o prefeito Arrigo.
Todas as empresas de Revere estão sendo solicitadas a responder a Pesquisa de Reabertura
para ajudar a orientar os esforços de resposta da cidade, e as pequenas empresas são
incentivadas a solicitar um subsídio por meio do Programa de Emergência para Pequenas
Empresas da cidade, se ainda não o fizeram. O programa visa proporcionar alívio imediato
para pequenas empresas em risco como resultado das medidas de segurança em saúde
pública do COVID-19 e premiará as empresas qualificadas em até US $ 10.000. A aplicação e
os critérios para o financiamento estão disponíveis para os pequenos empresários em
revere.org/smallbusiness. Os fundos de subsídios podem ser usados para custos de capital de
giro, como folha de pagamento, obrigações de arrendamento, pagamentos de serviços públicos
e/ou dívida e despesas de estoque.
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