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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-

19: Atualização de 8 de junho de 2020  

Equipe de gerenciamento de emergência fornece atualizações de 

reabertura 

Pedido de permissão para refeições ao ar livre está disponível,  

limites revisados de clientes em vigor em grandes varejistas 

8 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 8 de junho, o Departamento de Saúde 

Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública de 

Massachusetts de 1.729 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere. A 

cidade tem em média 8,4 novos casos por dia. 

Hoje, a Equipe de Resposta a Emergências da cidade anunciou várias 

atualizações relacionadas ao início da fase 2 do plano de reabertura do 

Estado, incluindo: 

• A Comissão de Licenciamento de Revere lançou um pedido de licenças para 

refeições ao ar livre, de acordo com as disposições da Portaria do Governador 



Baker sobre a reabertura da Fase II de restaurantes. Esta aplicação refere-se à 

expansão temporária das instalações dos vendedores comuns licenciados para 

permitir que os restaurantes sirvam os clientes externos. Essas extensões se 

aplicam a propriedades contíguas ao negócio e podem incluir calçadas, 

estacionamentos e estacionamentos municipais. A Comissão de Licenças 

atuará dentro de sete dias após a solicitação. Você pode encontrar a aplicação 

em revere.org/outdoorseating. 

• O Conselho de Saúde de Revere emitiu orientações atualizadas sobre as 

limitações dos clientes nos negócios. As empresas são obrigadas a limitar a 

capacidade a quatro clientes por 1.000 pés quadrados de espaço de vendas. 

Leia as orientações atualizadas aqui. 

• A Equipe de Resposta Comercial da cidade continuará o horário de expediente 

virtual semanal para pequenas empresas impactadas pelo COVID-19. 

Realizado via Zoom nas manhãs de terça-feira, às 11h, e disponível em inglês 

e espanhol, o horário comercial concentra-se em responder a perguntas sobre 

os planos de reabertura do Estado. Pequenas empresas podem se registrar 

para o horário comercial em Revere.org/officehours. 

Uma marcha pacífica foi planejada para amanhã pelos jovens negros e pardos 

que se uniram para formar o Black Lives Matter Revere. A marcha começará na 

terça-feira, 9 de junho, às 16h30 no Coreto em Revere Beach, prosseguirá para 

o norte na Revere Beach Boulevard até a Revere Street, continuando para o 

oeste na Revere Street até a Broadway e terminando na Prefeitura Municipal. 

Atrasos no trânsito são esperados e os moradores são aconselhados a usar 

rotas alternativas para evitar o fechamento temporário de ruas. A cidade de 

Revere continuará a apoiar nossos jovens em protesto pacífico e está 

trabalhando em estreita colaboração com as equipes de segurança pública 

para garantir um ambiente seguro para todos. Em preparação para a 

demonstração, a Equipe de Resposta a Emergências de Revere pede que 

todos os participantes mantenham o distanciamento social, usem máscaras e 

não compareçam se estiverem se sentindo doentes. 

As autoridades municipais acompanharão de perto os dados nos próximos 

dias e instarão todos os moradores a continuarem a tomar precauções:  

https://forms.laserfiche.com/f-878d884c/LicenseOutdoorSeating
https://cdn.branchcms.com/GB7r14nbKy-1182/docs/PublicHealth/Covid-19-BOH-June-6-Phase-II-Reopening.pdf
http://revere.org/officehours


• Pessoas com mais de 65 anos e pessoas com problemas de saúde subjacentes 

- que estão em alto risco para o COVID-19 - devem continuar em casa, exceto 

por tarefas essenciais, como ir ao supermercado e atender às necessidades de 

cuidados de saúde. 

• Todos os residentes são aconselhados a sair de casa apenas para assistência 

médica, culto e trabalho permitidos, compras e atividades ao ar livre.  

• Não participe de atividades de contato próximo, como jogos esportivos. 

• Todos os residentes são obrigados a cobrir o rosto quando não conseguirem 

manter um metro e meio de distância social em público. 

• Lave as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e 

sabão. 

• Fique em casa se você se sente doente.  
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