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

Equipe de Reabertura de Revere oferece atualização de
progresso enquanto o Estado entra na segunda etapa da
Fase 2
19 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 19 de junho, o Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 1.775 casos positivos e
prováveis de COVID-19 na cidade de Revere. A cidade tem em média 3,7 novos casos
por dia.
Hoje, o governador Baker anunciou que a segunda etapa da fase 2 do plano de
reabertura do Estado começará na segunda-feira, 22 de junho. Durante essa etapa da
reabertura em fases, os restaurantes poderão abrir lugares internos com requisitos de
segurança, assim como salões de unhas e salões de bronzeamento, e mais. Mais
informações sobre a reabertura de planos e diretrizes de segurança podem ser
encontradas no página de Reabertura do Estado.
Na terça-feira, 23 de junho, das 11h às 12h, a Equipe de Reabertura realizará o horário
comercial em inglês e espanhol para os proprietários de restaurantes com perguntas
sobre refeições ao ar livre e a reabertura para refeições em ambiente interno na
segunda etapa da Fase 2. Proprietários de empresas devem se registrar com
antecedência em www.revere.org/officehours.
A Equipe de Reabertura da cidade continua a apoiar as empresas locais em seus
esforços de reabertura, através da colaboração em planos de segurança, permitindo

assistência e o programa de subsídios de emergência para pequenas empresas da
cidade. Até a presente data:
•

•
•
•

Sete estabelecimentos gastronômicos se inscreveram e foram aprovados para refeições
ao ar livre pela Comissão de Licenciamento da Cidade. Além dos estabelecimentos que
anteriormente operavam refeições ao ar livre.
78 empresas Revere receberam US $ 219.000 em subsídios emergenciais para
pequenas empresas
6 horas de expediente e sessões de escuta foram realizadas para ajudar os
empresários a enfrentar desafios
Máscaras foram distribuídas para uso das empresas por funcionários e clientes por
meio do Programa de negócios Mask Up da cidade. As empresas ainda podem se
inscrever aqui.

Para encontrar informações atualizadas sobre as pequenas empresas de Revere,
como quais restaurantes estão abertos durante a pandemia, use o mapa interativo em
https://shoplocal.revere.org. Se a sua empresa está aberta com restrições devido ao
Covid-19, favor preencher o formulário em www.revere.org/shoplocalform para garantir
a representação no site.
Embora restaurantes e outras empresas estejam agora abertos, ainda estamos
pedindo aos moradores de Revere que fiquem vigilantes. Usar coberturas faciais,
distanciar-se socialmente e lavar as mãos regularmente permanecem eficazes para
diminuir a propagação e ainda são diretrizes importantes a serem seguidas.
###

