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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 11 de
setembro

Embaixadores COVID-19 de Revere iniciam mais um fim de
semana de divulgação
Sexta-feira, 11 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 11 de setembro, o Conselho de Saúde Revere foi notificado pelo
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 2.524 casos positivos e
prováveis de COVID-19 na cidade de Revere.
Usando o financiamento da Lei Federal CARES, a cidade contratou seis embaixadores
COVID-19 para trabalhar com residentes e funcionários estaduais para retardar a
propagação do vírus em Revere. Os embaixadores fornecerão informações
multilíngues, assistência geral e encaminhamentos para residentes nas áreas de
saúde, habitação, ajuda financeira, assistência nutricional e outros recursos
relacionados. Eles conduzirão verificações de bem-estar dos residentes necessitados e
fornecerão ligações e encaminhamentos para serviços sociais, incluindo saúde mental.
A equipe de embaixadores COVID-19 da cidade será fundamental para a comunicação
entre os departamentos de saúde e serviços humanos, Revere 311, e organizações
comunitárias e prestadores de serviços.
Neste fim de semana, os embaixadores de Revere trabalharão com a equipe de
embaixadores COVID do estado para distribuir informações de segurança para
empresas locais e PPE para residentes. No sábado, eles distribuirão materiais e PPE
no Cambridge Health Alliance Mobile Market mensal das 10h às 12h. Das 11h30 às
17h, os embaixadores estaduais e municipais estarão localizados no estacionamento
municipal na Shirley Ave com a Prefeitura Móvel para distribuir panfletos e suprimentos
de segurança do Covid e incentivar os residentes a participar do Censo 2020. Os
embaixadores também conduzirão uma caminhada de negócios e postarão folhetos de
segurança em empresas locais na Shirley Ave, Beach St. e North Shore Road. No

domingo, das 12h às 17h, os embaixadores estaduais e municipais levarão a prefeitura
móvel para vários locais, incluindo a prefeitura de Revere, bairros e campos de futebol
movimentados.
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