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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 16 de 
julho de 2020  

  

Equipe de Gerenciamento de Emergência exorta para manter 
a vigilância devido a casos confirmados em Revere em 

jovens adultos  
  

Oficiais de Saúde Federais, Estaduais e Locais continuam a citar 
o uso de mascaras como melhor defesa contra o COVID-19 

  

16 de julho 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 16 de julho, o Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 1.899 casos positivos de 
COVID-19 na cidade de Revere. 

A cidade tem uma média de casos em cada 7 dias de 5,9 e hoje viu os casos em um 
dia atingindo dois dígitos pela primeira vez desde 11 de junho. A Equipe de Resposta a 
Emergências de Revere está acompanhando de perto o pico de hoje, bem como dados 
recentes que indicam uma tendência em direção a aumento da tendência de casos 
confirmados de COVID-19 entre os residentes de Revere com idades entre 20 e 39 
anos. Mês a mês, a proporção de casos positivos nessa faixa etária aumentou 15%, 
passando de aproximadamente 35% de todos os casos confirmados para 50% de 
todos os casos confirmados. O Conselho de Saúde de Revere continua a gerenciar 
dados específicos da cidade, realizar pesquisas sobre tendências de dados e identificar 
riscos potenciais para os residentes. 

“Estamos observando os números de perto para manter nossos residentes informados 
e tomar medidas rápidas conforme necessário. Embora o salto de hoje para dois 
dígitos para novos casos não marque uma tendência, esperamos que sirva como um 



forte lembrete de que nossa luta contra esse vírus não acabou ", disse o prefeito 
Arrigo." Precisamos de todos - independentemente de sua idade ou nível de risco 
percebido - fazendo sua parte, seguindo as orientações de especialistas em saúde 
pública para ajudar a conter a disseminação. Estamos pedindo às pessoas que não 
fiquem complacentes, usem máscara, pratiquem distanciamento social e lembrem-se 
de que ainda estamos mais seguros em casa". 

"O aumento da participação de casos positivos entre os adultos mais jovens é 
particularmente preocupante, uma vez que eles também são mais propensos a serem 
assintomáticos, com o potencial de espalhar o vírus para outras pessoas sem nunca 
saberem que eles mesmos estavam portando o vírus", disse Nathalee Kong, 
Presidente do Conselho de Saúde de Revere do MGH Revere. "Os dados e a ciência 
continuam a nos mostrar que podemos nos proteger adotando medidas de bom senso, 
como usar uma máscara, lavar as mãos com frequência, praticar distanciamento social 
e minimizar viagens fora de casa". 

Autoridades federais, estaduais e locais continuaram a exortar o público sobre a 
importância crítica de seguir as precauções de segurança, como usar uma cobertura 
facial, lavar as mãos, distanciar-se socialmente e ficar em casa sempre que possível. 
Em uma entrevista ao Jornal da Associação Médica Americana, o diretor do CDC, Dr. 
Robert R. Redfield, sugeriu que o uso rigoroso de máscaras ajudará a diminuir o 
número de casos positivos nos EUA nas próximas semanas. "As armas mais 
poderosas que temos contra esse vírus são coberturas faciais e lavagem das mãos", 
disse ele. O Governador Charlie Baker reiterou esta mensagem em seu comunicado de 
imprensa hoje, enfatizando a importância do uso de máscaras como a principal defesa 
do Estado contra o vírus. 
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