Comunicado Cidade de Revere sobre COVID-19:
13 de março de 2020
Centro de Recreação, Biblioteca Pública e o Centro
Comunitário de Revere estarão fechados partir de Segundafeira
Todas as Escolas Públicas de Revere estão fechadas. Instruções
online serão disponibilizadas a partir do dia 19 de Março Quinta-feira
Prefeitura continua com atendimento ao público normal
13 de março de 2020 –
A cidade de Revere está monitorando de perto o surto de COVID-19 em Massachusetts e
tomando medidas proativas para apoiar os esforços de contenção e se prepararando caso haja
disseminação da doença. Informamos que não há casos suspeitos ou confirmados de COVID19 na cidade de Revere hoje dia 13 de março de 2020. “Estamos dando prioridade a saúde
pública, intensificando nossos esforços mitigando a disseminação do coronavírus, incluindo a
decisão de fechar as escolas", disse o prefeito Arrigo. "Não é surpresa para mim que a
comunidade Revere tenha se reunido durante esses dias de incertezas - incluindo nossos
funcionários públicos e residentes já começaram a trabalhar para ajudar outras pessoas
necessitadas".
Atualizações dos Serviços da Cidade
Hoje, o prefeito Arrigo anunciou o fechamento de vários prédios públicos, incluindo o Centro de
Recreação, Biblioteca Pública e Centro Comunitário, a partir de segunda-feira. O Centro Sênior
permanece fechado ao público. A programação normalmente fornecida no Centro Comunitário,
será disponibilizada ao público on-line e via Revere TV a partir da próxima semana.
Todas as Escolas Públicas de Revere estão fechadas por tempo indeterminado. A cidade
disponibiliza atendimento especial para apoiar os alunos e suas famílias, enquanto as escolas
estão fechadas, oferecendo refeições e aulas online, veja no site RevereK12.org.
Os residentes estão sendo orientados a acessar os serviços on-line, evitando assim a exposição
em prédios públicos; no entanto, a Prefeitura e outros serviços da cidade mantêm as operações
normais no momento. O Revere 311 permanece com equipe completa e os residentes que

tenham perguntas ou preocupações devem ligar para 311 (ou 781-286-8311) ou enviar e-mail
para Revere311@revere.org.
A Comcast está fornecendo acesso à Internet de baixo custo para famílias de baixa renda.
Hoje, a cidade também estabeleceu um banco de dados voluntário para pessoas que possam
ajudar nas próximas semanas. Os voluntários que se registrarem na cidade serão contatados
assim que as atribuições forem identificadas.
A equipe de resposta a emergências do prefeito está participando de reuniões diárias e
coordena a comunicação entre os departamentos da cidade. As autoridades da cidade também
estão participando de reuniões diárias com autoridades estaduais e federais. Para manter-se
informado siga as mídias sociais e visite o site Revere.org
Saúde e Bem-Estar de Populações Vulneráveis
A cidade continua focada no apoio proativo às populações com maior risco de
desenvolver doenças virais COVID-19, especialmente idosos e residentes de todas as
idades com a saúde já debilitada. Nesse momento as pessoas devem evitar a visita a
populações vulneráveis, a sugestão é que usem o telefone para checar o estado de
saúde dos mesmos.
Outras ações sugeridas:
•
•

•
•

Estabelecer uma rede de telefone para conectar-se com os idosos, permitindo
assim checar o estado de saúde.
Parceria com a farmácia Rite-Aid para garantir a entrega de medicamentos de uso contínuo
e prescrevido pelo médico. Estamos em contato com CVS Pharmacy e Walgreens para
estabelecer parcerias em prol da comunidade. Nosso objetivo é alcançar todas as
instalações públicas e privadas que abrigam idosos na cidade de Revere para estabelecer
protocolos de compartilhamento de informações
Atender os residentes que são assistidos pelo Senior Center, visando identificar a
necessidade de entrega diária de refeições
Coordenar junto ao nosso fornecedor de serviços Mystic Vale para viabilizar a extensão dos
serviços oferecidos aos idosos.

Ações a serem tomadas por todos os residentes de Revere
O Centers for Disease Control recomendou que a melhor maneira de prevenir doenças é evitar a
exposição ao vírus, e forneceu várias etapas básicas que todos os cidadãos podem tomar para
se proteger, incluindo: lavar as mãos com frequência, evitar contato próximo com doentes,
ficar em casa quando estiver doente, cobrir tosses e espirros e limpar e desinfetar as superfícies
freqüentemente tocadas. Residentes com perguntas ou preocupações podem entrar em
contato com a cidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, digitando 311 ou pelo e-mail
311@revere.org.

Plano de Ação para Emergências em Revere
As equipes de segurança pública e saúde da cidade de Revere estão participando regularmente
de reuniões com a Autoridades de Gerenciamento de Emergências de Massachusetts (MEMA) e
estão preparadas para enviar, em caso de emergência, voluntários para a cidade. A prefeitura
de Revere está funcionando normalmente, caso haja qualquer alteração o público será avisado.
Ações a serem tomadas por todos os residentes de Revere
O Centers for Disease Control recomendou que a melhor maneira de prevenir doenças é evitar
ser exposto a esse vírus e forneceu várias etapas básicas que todos os cidadãos podem adotar
para se proteger, incluindo: lavar as mãos com frequência, evitar contato próximo com as
pessoas. doentes, ficar em casa quando estiver doente, cobrir tosses e espirros e limpar e
desinfetar as superfícies freqüentemente tocadas.
Revere a preparação para emergências
As equipes de segurança pública e saúde da cidade de Revere estão participando de reuniões
regulares com a Autoridade de Gerenciamento de Emergências de Massachusetts (MEMA) e
estão preparadas para enviar voluntários de emergência na cidade, conforme necessário. A
partir de agora, os negócios da cidade continuam como de costume e o público será atualizado
sobre quaisquer alterações.

