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Conselho de Saúde de Revere irá suspender o Estado
de Emergência amanhã, 15 de junho em conjunto com
as diretrizes estaduais do COVID
Máscaras não são mais necessárias na prefeitura e em outros
prédios municipais para indivíduos vacinados
O Conselho de Saúde ainda está encorajando fortemente a
reverência de residentes a serem vacinados
REVERE – Hoe, o Conselho de Saúde de Revere anunciou que suspenderáa o Estado
de Emergência emitido no ano passado em 19 de março de 2020. A partir de terçafeira, 15 de junho de 2021, as máscaras não serão mais exigidas na Prefeitura e em
outros prédios municipais para indivíduos totalmente vacinados. Máscaras para os não
vacinados ainda são fortemente encorajadas.
Também no dia 15 de junho, com o término do Estado de Emergência do Covid-19 do
governo, as taxas de cartão de crédito não serão mais absorvidas pela cidade nos
pagamentos online. A cidade continuará a absorver taxas online para aqueles que
optarem por pagar por conta bancária em vez de pagamento a crédito. O prefeito Brian
Arrigo está atualmente trabalhando com o secretário municipal para solidificar um plano
de reabertura para reuniões públicas em Revere.
"A suspensão do Estado de Emergência é um marco para nossa cidade e uma prova
de todo o trabalho incrível de nossos residentes, a Equipe de Resposta de Emergência,
Embaixadores COVID e organizações sem fins lucrativos locais", disse o prefeito Brian
Arrigo. "Estou orgulhoso de tudo o que pudemos realizar para conduzir nossa cidade
adiante em direção a uma reabertura responsável e recuperação rápida. Com o
aumento da vacinação, há menos pessoas pegando Covid na cidade de Revere.
Recomendo veementemente a todos os residentes que ainda não foram vacinados que
o façam."

Existem várias clínicas de vacinação abertas esta semana:
1. Quarta, 16 de junho
• Durante a distribuição alimentícia de 18h-20h na League for Special
Needs (200 Winthrop Ave), qualquer um que vier pela despensa
alimentar terá a vacina J&J oferecida (até que os suprimentos acabem)
• FEMA terá sua clínica na Rumney Marsh Academy (140 American Legion
Highway) de 15h-19h, vacinas J&J e Pfizer
2. Quinta, 17 de junho
• Revere Beach (pela ponte de pedestres) de 15h-19h, vacina Pfizer
3. Domingo, 20 de junho
• FEMA na Rumney Marsh Academy (140 American Legion Highway) de
9h-16h, vacinas Pfizer e J&J
“À medida que suspendemos o Estado de Emergência amanhã em Revere, também
permaneceremos dedicados a levar vacinas aos nossos residentes durante todo o
verão, em um esforço para reduzir as barreiras e aumentar a confiança neste avanço
científico”, disse Lauren Buck, diretora de Saúde Pública de Revere . “Esperamos que
os esforços contínuos de vacinação e o declínio das infecções por COVID ajudem os
residentes de Revere a se sentirem seguros para ter um verão divertido após um ano
tão difícil.”
Em 10 de junho, 53% dos residentes de Revere estavam totalmente vacinados
(32.453) e 64% dos residentes de Revere (39.019) tinham pelo menos uma dose. A
taxa de positividade caiu abaixo de 1% pela primeira vez desde que a pandemia
começou em 0,9%. Os dados mostraram que quando as porcentagens de vacinação
aumentam, o número de casos semanais diminui substancialmente.
“Embora eu esteja grata que a cidade possa dar este próximo passo em direção à
normalidade, a luta contra a COVID ainda não acabou”, disse a Dra. Nathalee Kong.
“Peço a todos que ainda não foram vacinados que aproveitem as inúmeras clínicas
móveis de vacinas disponíveis em toda a cidade e exorto todos os residentes a
permanecerem vigilantes sobre os sintomas e a fazerem o teste em um dos muitos
locais de teste gratuitos na cidade - juntos podemos manter Revere segura e
saudável!"
O teste continua a ser uma prioridade na cidade - os dois maiores locais de teste
em Suffolk Downs e Revere High School estarão abertos até o final de setembro e
encorajamos todos a continuarem a fazer o teste se acreditarem que foram expostos.
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