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

Cidade de Revere e Revere TV lançam Plataforma de
narrativa do COVID-19
Os indivíduos que se recuperaram do vírus esperam educar os
outros sobre seus impactos
Quarta-feira, 16 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 16 de setembro, o Conselho de Saúde Revere foi notificado pelo
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 2.587 casos de COVID-19 na
cidade de Revere. A cidade recebe em média 13,4 novos casos por semana. A cidade
também foi informada de um óbito adicional de COVID-19, elevando o total de mortos
para 100.
Hoje, a cidade de Revere e a RevereTV lançaram uma plataforma de contar histórias
COVID-19 para indivíduos que se recuperaram do vírus para compartilhar suas
experiências com a comunidade e seus próprios sentimentos sobre a importância das
diretrizes e precauções de segurança existentes, incluindo uso de máscara e
distanciamento social . A plataforma foi disponibilizada no canal da RevereTV no
YouTube e pequenas vinhetas foram desenvolvidas para uso nas redes sociais. Os
primeiros quatro depoimentos incluem uma série de membros da comunidade e
experiências com o vírus:
• Elayna O’Neil - Residente de 66 anos que contraiu COVID-19 e voltou do
hospital após uma internação de 45 dias, incluindo 20 dias em ventilador. Elayna
compartilha os impactos emocionais e físicos que continua a sentir, mesmo
depois de receber alta do hospital em maio.

• Marvin Pena - Um veterano de 35 anos e corredor de maratona que foi
diagnosticado em março junto com vários membros de sua família. Depois de ir
para o hospital em março, ele ficou cinco semanas na Unidade de Terapia
Intensiva e 23 dias em coma, o que o fez perder a memória por algumas
semanas. Marvin também compartilha os impactos do vírus em sua pequena
empresa.
• Sara Restrepo - Cantora profissional que se recuperou do COVID-19, junto com
o marido. Sara foi ao hospital três vezes para receber oxigênio durante sua
doença e lutou contra o isolamento de sua família. A entrevista de Sara foi
filmada em espanhol.
• Britney Sao - Residente de 19 anos que contraiu o vírus junto com a mãe e o
pai, que passou 45 dias na UTI sem acesso de visitantes. Britney enfatiza a
importância de usar máscara e seguir as orientações de segurança adequadas
para que menos pessoas tenham que experimentar o que sua família passou.

A equipe de resposta a emergências da cidade de Revere agradece a esses membros
da comunidade por compartilharem suas histórias. Se você ou alguém que você ama
foi impactado pelo COVID-19 e gostaria de fazer parte da campanha, entre em contato
com covid19@revere.org.
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