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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 12 de 

junho de 2020 
 

Cidade lança Teste Móvel para COVID-19  
  

Compras locais agora disponível com o Mapa Interativo   
 

12 de junho 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 12 de junho, o Conselho de Saúde de Revere foi notificado pelo Departamento de 
Saúde Pública de Massachusetts de 1.749 casos positivos e prováveis de COVID-19 
na cidade de Revere. A cidade tem uma base de 7 casos diários, média de 6,4. 

A cidade de Revere lançou hoje um programa de teste móvel para Covid-19 para 
veteranos e instituições residenciais de idosos por meio de uma parceria com a 
Cambridge Health Alliance e a Cataldo Ambulance. Os testes estarão disponíveis no 
local para todos os residentes que desejam fazer o teste e as visitas serão 
coordenadas em colaboração com entidades de gerenciamento individuais. Os testes 
móveis serão um elemento crítico dos esforços em andamento da cidade para conter a 
disseminação do Covid-19 entre suas populações mais vulneráveis, identificar e isolar 
proativamente indivíduos assintomáticos e monitorar tendências. 

A equipe de desenvolvimento econômico da cidade lançou hoje um site que incentiva 
os moradores a comprar - https://shoplocal.revere.org. Com um mapa interativo da 
cidade, os residentes podem ver todas as empresas locais abertas em sua área e filtrar 
o mapa de acordo com suas necessidades. Este mapa interativo mostra quais 
empresas estão abertas, quais restaurantes têm opções de refeições ao ar livre, 
opções de entrega e muito mais. Se sua pequena empresa estiver aberta com 
restrições devido ao COVID-19, preencha o formulário em 
www.revere.org/shoplocalform para garantir a representação no site.  

https://shoplocal.revere.org/
http://www.revere.org/shoplocalform

