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

Prefeito Arrigo anuncia retorno gradual das operações da 
cidade 

  
Protocolos de segurança em vigor para os funcionários que retornam à 

prefeitura 
 

Parques e playgrounds da cidade serão reabertos com novas diretrizes 8 
de junho 

 
Execução de varredura das ruas é retomada em 15 de junho 

 
2 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 2 de junho, o 
Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública 
de Massachusetts de 1.664 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. A cidade tem 
em média 13 novos casos por dia. 
  
Hoje, o prefeito Arrigo anunciou um retorno gradual das operações pessoais da cidade. Na 
segunda-feira, 1º de junho, a prefeitura foi aberta apenas para funcionários, com novas 
diretrizes e protocolos de segurança em vigor, incluindo verificações diárias obrigatórias de 
saúde, uma combinação de trabalho no escritório e trabalho em casa com horários variados, e 
máscaras necessárias para todos os funcionários quando eles estão longe de seu espaço de 
trabalho pessoal. Os departamentos são obrigados a limpar seus espaços de trabalho 
rotineiramente, e as superfícies frequentemente tocadas em todo o edifício são higienizadas 
diariamente. Material de limpeza e desinfetante para as mãos foram distribuídos para cada 
departamento. Nesta semana, a equipe está focada na preparação das operações 
departamentais para permitir que o público retorne com segurança à Prefeitura para os 
negócios necessários. 
  



As taxas dos parquímetros também entraram em vigor após serem pausadas devido ao 
COVID-19, e a aplicação da varredura de ruas será retomada em 15 de junho. O Departamento 
de Estacionamento da Cidade de Revere está trabalhando nos planos para o programa de 
Resident Parking Sticker 2020, e mais detalhes serão fornecidos aos residentes à medida que 
os detalhes são solidificados. Por enquanto, o Departamento de Estacionamento está 
aconselhando os residentes a seguirem as mesmas regras do programa de 2019 e aguardarem 
até novo aviso da cidade sobre os adesivos de 2020 para estacionamento dos residentes. 
  
O Departamento de Parques e Recreação da cidade está trabalhando ativamente nos planos 
de reabertura dos parques e playgrounds ao público até a próxima semana. Mais detalhes 
sobre as precauções e restrições de segurança em vigor serão anunciados nesta semana.  
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