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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 10 de 
Setembro     

   

Departamento de Serviços de Inspeção da cidade aumenta a 
fiscalização em grandes varejistas  

   

Taxa de casos positivos em Revere cai para 5.15%   

    

Quinta-feira, 10 de setembro de 2020 - A equipe de resposta a emergências da cidade 
de Revere continua a monitorar os impactos da pandemia COVID-19 e a desenvolver 
políticas e procedimentos para manter a saúde pública e a segurança para todos em 
Revere. Em 10 de setembro, o Conselho de Saúde de Revere foi notificado pelo 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 2.493 casos positivos e 
prováveis de COVID-19 na cidade de Revere. A taxa de positividade da cidade em 14 
dias caiu para 5,15%, ante 5,75% na semana passada. 

Hoje, o departamento de Serviços de Inspeção da cidade de Revere anunciou várias 
ações de fiscalização que irão tomar em colaboração com grandes varejistas. O 
departamento está contratando dois inspetores em meio período e recrutando um 
terceiro para aumentar as verificações de conformidade comercial conforme a 
pandemia continua, e garantir a conformidade com os regulamentos em todos os 
grandes varejistas: 

• Os números de capacidade em grandes lojas de varejo permanecerão abaixo 
das diretrizes estaduais. Hoje, as diretrizes estaduais são de oito clientes por 
1.000 pés quadrados de área de vendas. As diretrizes da cidade de Revere são 
atualmente de seis clientes por 1.000 pés quadrados de espaço de vendas. 

• Grandes varejistas devem ter uma entrada e saída designadas para controlar o 
fluxo de clientes (a segunda saída deve estar acessível em caso de 
emergência). 



• O pessoal deve estar na porta para contar os clientes que entram e saem das 
empresas para garantir que eles não excedam o número-limite de clientes. Esse 
pessoal também garantirá que todos os clientes usem máscaras. 

• Uma vez que uma empresa está no limite ou alcançando o limite de clientes, 
uma linha deve ser formada do lado de fora para que os clientes esperem 
enquanto se distanciam socialmente. 

Os residentes com preocupações de saúde ou segurança nas empresas devem ligar 
para 311. 
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