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

  

Casos positivos em Revere se aproximam a 700 após Guarda 
Nacional aumentar a capacidade de teste, revelando grande número 

de casos positivos assintomáticos 

Sistema de som móvel da prefeitura lembrará os banhistas de ficarem 
em casa e praticarem distanciamento social 

  

19 de abril de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere 
continua a tomar medidas proativas para retardar a transmissão na comunidade do 
COVID-19 e se preparar para a disseminação do vírus. Em 19 de abril, o Departamento 
de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública de 
Massachusetts de 694 casos positivos de COVID-19 na cidade de Revere, um aumento 
de 115 desde sexta-feira. 

 “À medida que entramos no pico e à medida que os testes se tornam mais difundidos 
em nossa cidade, prevemos que os casos positivos aumentem significativamente nos 
próximos dias. O que os dados mais recentes estão nos mostrando é que 
provavelmente há muito mais pessoas em nossa cidade que contraíram o vírus, mas 
que não apresentam sintomas”, disse o prefeito Arrigo. “Isso ressalta a importância de 
continuar fazendo sua parte para diminuir a propagação. Mesmo se você estiver se 
sentindo perfeitamente saudável, você pode espalhar o vírus. Apesar do clima bonito 
de hoje, peço a todos os nossos residentes que fiquem em casa e protejam a si 
mesmos, seus entes queridos, nossas populações vulneráveis e nossos trabalhadores 
essenciais. Se você precisar sair de casa, é extremamente importante usar uma 
cobertura facial.” 



  

Dos 115 novos casos na cidade, a grande maioria está localizada em uma instituição 
de enfermagem privada. A Guarda Nacional foi enviada às instalações no início desta 
semana para realizar testes de todos os residentes e funcionários. No sábado à noite, 
mais da metade dos residentes que apresentaram resultado positivo eram 
assintomáticos. A cidade de Revere está em comunicação frequente com a gerência da 
instalação em relação a restrições e protocolos e emitiu um aviso de saúde pública a 
todas as instalações para idosos em 26 de março. Exemplos de protocolos em vigor 
incluem: 
  

• Proteção universal dos olhos para equipe enquanto nas áreas de 
atendimento ao paciente, desde a semana de 28/3. 

• Limpeza com cloro e saneamento a cada turno e aumento dos horários de 
limpeza. 

• Maior número de funcionários em Unidades Seguras Certicadas em 
Demência. 

• Monitorar os sinais vitais dos residentes e os sintomas do COVID-19 três 
vezes ao dia 

• Uso de máscaras para qualquer residente que saia do prédio ou esteja nos 
corredores (conforme tolerado) 

 A Prefeitura Móvel está sendo enviada novamente à praia de Revere para transmitir 
um lembrete multilíngue para os banhistas permanecerem em casa e praticarem o 
distanciamento social.  
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