
A Cidade de Revere responde ao COVID-19: 18 de Marco, 2020 

Informação atualizada 

• A cidade confirma seu primeiro caso; espera-se que o número aumente. 

• O Presidente da Câmara, Arrigo, garante 1 milhão de dólares para cobrir os esforços               

necessários em Revere; 

•A Equipe de Resposta à Emergência publica Ajuda Mútua 

• Pacote informativo para Residentes;  

• Continua o Diálogo com proprietários das empresas; 

• Mensagem aos residentes: “Por favor, fique em casa”. 

18 de Março de 2020 - A Equipe de Resposta à Emergência da cidade de Revere                

continua tomando medidas proactivas para retardar a transmissão do COVID-19 na           

comunidade e preparar-se para um cenário de maior propagação da doença.  Até hoje,            

18 de Março, 2020, há 1 caso confirmado de COVID-19 na cidade de Revere. A cidade               

espera que este número aumente à medida que os testes estejam mais disponíveis. 

No encontro do Conselho da Cidade, realizado na segunda-feira à noite, o Presidente             

da Câmara, Arrigo, garantiu a aprovação de 1 milhão de dólares para a conta da               

estabilização da cidade, para ser usado conforme necessidade. Como parte da           

distribuição de fundos de emergência para conselhos locais de saúde pública da            

administração Baker-Polito, Revere, Winthrop e Chelsea receberam 100 mil dólares          

para apoiar os recursos de emergência regionais. 

Hoje a Equipa de Emergência divulgou um pacote informativo de ajuda mútua para             

residentes que inclui um conjunto de recursos relacionados com questões como           

acesso à comida, cuidados de saúde, transporte, direito a alojamento e outros. O             

documento eletrónico será atualizado diariamente às 4 horas da tarde e tem sido             

partilhado com organizações locais sem fundos lucrativos, parceiros comunitários e          

grupos religiosos e através das redes sociais. Esta disponível para acesso do público em              

Revere.org.  

 

Esta semana os funcionários da cidade têm estado a visitar todos os estabelecimentos             

afetados pela ordem executiva do Governador Baker, proibindo o consumo local. As            

empresas estão a receber uma ficha com recursos descrevendo contatos da cidade,            

programas de empréstimos para pequenas empresas e recursos para assistência aos           

funcionários. 

 

“Agora, mais do que nunca, é muito importante que os nossos residentes fiquem em              

casa o máximo que puderem. Vidas estão em jogo e todos nós devemos fazer nossa               

parte para reduzir a transmissão do vírus na comunidade, “disse o Presidente da            



Câmara, Arrigo. “Nós sabemos que os nossos residentes e empresários estão inseguros            

sobre o que virá nas próximas semanas e a nossa equipe está a trabalhar,              

incansavelmente, para fornecê-los o máximo de recursos possíveis, o mais          

rapidamente possível, para ajudar no alívio das dificuldades”. 

Atualização dos serviços da Cidade 

• Não há interrupção dos serviços básicos da cidade fornecidos pela Polícia de Revere,              

Bombeiro, EMS (Serviço Médico de Emergência), Departamento de Obras Públicas e           

Revere 311. 

• Todos os edifícios da cidade estão fechados ao público até novo aviso e serviços aos                

residentes continuam disponíveis em Revere.org. 

• A programação normalmente oferecida pela Biblioteca, Departamento de Gravação e           

Centro de idosos será disponibilizada ao público esta semana por via on-line e através              

da televisão de Revere.   

• As Escolas Públicas de Revere começaram esta segunda-feira os serviços de busca de              

refeições, “grab-and-go meal services”, para todos os estudantes e famílias em todos           

os oito estabelecimentos escolares. O café da manha e o almoço serão fornecidos a             

qualquer criança que precise, de segunda a sexta-feira, com o café da manhã entre 10               

e as 11 horas da manhã e o almoço das 11 horas da manhã à 1 hora da tarde.  Planos                   

de estudo virtuais para todos os níveis escolares serão disponibilizados na terça-feira,            

19 de Março, em RevereK12.org.   

Equipamentos serão fornecidos a qualquer aluno que não possua um em casa. 

• Revere 311 continua com todos os funcionários e seus moradores que tenham             

perguntas ou preocupações são encorajados a contatar a Cidade pelo número 311 (ou             

781-286-8311) ou por email Revere311@revere.org. 

• O banco de dados de voluntários da cidade de Revere foi aberto na sexta-feira para                

pessoas com vontade de ajudar durante as próximas semanas. Os voluntarios que se             

registarem com a Cidade, serão contatados se/quando as atribuições forem          

identificadas. 

• O Presidente da Câmara é informado diariamente, por membros de sua Equipa de              

Resposta à Emergência, para coordenar esforços entre os departamentos da cidade. As            

autoridades da cidade também estão a juntar-se, diariamente, às autoridades          

estaduais e federais para a troca de informações. Todas as atualizações para os             

moradores de Revere estão a ser divulgadas regularmente no Revere.org e através das             

redes sociais. 

Saúde e Bem-Estar de Populações Vulneráveis 

mailto:Revere311@revere.org


A cidade continua focada no apoio proactivo às populações com maior risco de             

desenvolver doença grave da COVID-19, incluindo os idosos e pessoas de todas as             

idades com graves condições subjacentes de saúde. As ações tomadas incluem:  

• O estabelecimento de uma rede para conectar-se com os idosos em toda a cidade, 

de maneira a permitir o acompanhemnto do bem-estar dos mesmos por telefone; 

• Garantia de parceria com a Rite-Aid para oferecer a entrega de medicamentos             

prescritos e contacto contínuo com a CVS Pharmacy e o Walgreens para establecer             

compromissos de parceria; 

• Abordagem a todas as instalações públicas e privadas que abrigam idosos na cidade 

de Revere para estabelecer protocolos de partilha de informações; 

• Abordagem aos residentes tradicionalmente atendidos pelo Centro de Idosos para           

determinar necessidades contínuas de entrega diária de refeições;  

• Coordenação contínua com o provedor de serviços “Mystic Valley” para iniciar o             

panejamento da extensão dos serviços oferecidos aos idosos; 

Ações a serem tomadas por todos os residentes da Revere: 

O “Centers for Disease Control” (Centro para o Controle de Doenças) recomendou que             

a melhor maneira de prevenir doenças é evitar a exposição ao vírus e forneceu várias               

recomendações simples que todos os cidadãos podem adotar para se proteger,           

incluindo: lavar as mãos frequentemente, evitar contato próximo com aqueles que           

estão doentes, ficar em casa se estiver doente, cobrir tosses e espirros, limpar e              

desinfetar as superfícies frequentemente tocadas. 

Preparação para situação de emergência em Revere 

As equipes de segurança e saúde pública da cidade de Revere estão participando de              

reuniões regulares com a “Massachusetts Emergency Management Authority        

(MEMA)”, autoridade de gestão de emergência de Massachusetts, e estão preparadas           

para enviar voluntários de emergência dentro da cidade, de acordo com as            

necessidades. 

 

 


