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

Locais de Testes gratuitos para COVID-19 abertos na praia 
de Revere em parceria com a iniciativa “Pare com a 

Disseminação” da Administração Baker-Polito  
 

Orientação de tráfego para amanhã devido carreata da 
Cerimônia de Graduação da Revere High School  

 

10 de agosto 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 agosto, o Conselho de Saúde de Revere foi notificado pelo Departamento de 
Saúde Pública de Massachusetts de 2.143 casos positivos e prováveis de COVID-19 
na cidade de Revere. A cidade recebe em média 13,9 novos casos por dia. 
 
O prefeito Brian Arrigo e o Conselho de Saúde de Revere anunciaram hoje um 
segundo local de teste gratuito para COVID-19 para operar na Praia de Revere entre 
10 de agosto a 12 de setembro, como parte da iniciativa “Pare a Disseminação” da 
administração Baker-Polito. O teste estará disponível às segundas, quartas e sábados 
das 12h às 16h e às terças, quintas e sextas das 15h às 19h na Footbridge Markey ao 
longo da Revere Beach Boulevard. Sem seguro de saúde, sem identificação e sem 
marcação prévia. Os resultados são disponibilizados ao indivíduo em 72 horas. 
 
O local de teste existente da cidade na Revere High School, aberto desde 27 de julho, 
continuará a funcionar e tem sido um recurso eficaz para muitos. Até o momento, esse 
site administrou mais de 2.700 testes, com uma taxa de teste positivo de 2,49%. 
Cinquenta por cento dos indivíduos testados eram residentes de Revere, com os testes 
restantes fornecidos a indivíduos de comunidades vizinhas. 
 
“Testes generalizados e rastreamento de contato são a melhor ferramenta que temos 
para impedir a propagação do vírus. Escolhemos um dos locais de maior tráfego da 



cidade para este segundo local porque queremos testar o máximo de pessoas 
possível”, disse o prefeito Brian Arrigo. “Esta é uma verdadeira parceria com a 
Administração Baker, DCR e a Polícia Estadual de Massachusetts e sabemos que terá 
um impacto, particularmente ao nos ajudar a identificar indivíduos assintomáticos antes 
que eles espalhem o vírus pela comunidade. Estou encorajando todos a aproveitarem 
esse recurso gratuito, especialmente se você acha que pode ter sido exposto ao vírus." 
 
Os residentes são lembrados de que, se o teste for positivo para COVID-19, atendam à 
chamada quando contatados pelo Equipe Colaborativa de Rastreamento ou O 
Conselho de Saúde de Revere. Qualquer indivíduo que precise de um local seguro 
para se isolar pode ligar para (617) 367-5150 para acessar um local de isolamento e 
recuperação sem nenhum custo.  
 

Orientação de Tráfego: Carreata de Graduação planejada para os formandos da 
Revere High School    
Na quinta-feira, o prefeito Arrigo e as autoridades municipais anunciaram o 
cancelamento da formatura da Revere High School devido aos problemas de saúde 
pública, em meio ao aumento do número de casos da cidade e taxas de exames 
positivos. Os funcionários da escola planejaram uma cerimônia contínua para 
acontecer na terça-feira, 11 de agosto, das 16h às 19h, como forma de homenagear os 
graduandos de Revere. Partes da cidade e da Broadway serão fechadas neste período 
- os residentes devem planejar seu percurso de acordo.  
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