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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19:
Atualização de 4 de maio de 2020
“Pegue e Leve” Distribuição de Máscaras começa amanhã; Entrega
disponível neste final de semana
4 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 4 de maio, o Departamento de Saúde Pública
de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública de
Massachusetts de 1.255 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere.
#MaskUpMay
Terça pela manhã começa a distribuição “pegue e leve” de máscaras da cidade
como parte de sua campanha #MaskUpMay. Os residentes que precisam de
máscaras poderão caminhar ou dirigir até a Rumney Marsh Academy em
qualquer dia da semana entre 9h e 15h e receber uma máscara. A cidade
distribuirá máscaras reutilizáveis de pano costuradas por voluntários do
parceiro sem fins lucrativos MACIR (Moroccan American Connections in
Revere), após serão entregues máscaras descartáveis. Ontem, a Cidade
distribuiu mais de 950 máscaras em sua primeira distribuição surpresa de
máscaras em Revere Beach.

A partir deste fim de semana, os voluntários entregarão máscaras nas casas
dos moradores que não podem acessar a distribuição Pegue e Leve. Qualquer
residente que precise de uma máscara pode ligar para 3-1-1ou utilizar esse
formulário para se inscrever no serviço.
Novo Soofa – Sinalização de Suporte de Contato com Residentes
Em parceria com Soofa, a cidade facilitou a rápida implantação da Sinalização
Soofa em áreas da cidade com alto tráfego de pedestres. A Sinalização Soofa
será usado para fornecer importantes PSAs, diretrizes de saúde e recursos
para membros da comunidade e empresas, além de informações de
transporte em tempo real. As placas estenderão as comunicações COVID-19
da cidade fora dos canais digitais para outras áreas. Os quatro primeiros sinais
são a primeira fase de uma instalação maior de até 18 sinais.
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