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Cobertura Facial requerida para Clientes ao adentrarem em 
Comércios Essenciais 

  

Primeiros Pacientes chegam ao Quality Inn   
  
  

16 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 uma maior disseminação do vírus. Em 16 de abril de 
2020, o Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo Departamento 
de Saúde Pública de Massachusetts de 538 casos positivos de COVID-19 na cidade de 
Revere. 
  
Hoje, o prefeito Arrigo e a presidente do Conselho de Saúde de Revere, Dra. Nathalee 
Kong, organizaram uma conferência municipal virtual para fornecer uma atualização do 
COVID-19 e responder as perguntas da cidade de Revere no Facebook. A conferência 
completa pode ser vista aqui. 
  
Ontem, o Conselho de Saúde de Revere emitiu uma nova diretiva determinando que 
todos os indivíduos com mais de cinco anos usem uma máscara ou cobertura de rosto 
ao entrar em um prédio aberto ao público; usando transporte público, táxi ou carro 
compartilhado; bombear gasolina ou usar instalações externas de autoatendimento. As 
empresas têm o direito de recusar a entrada de qualquer cliente que não esteja usando 
máscara ou cobertura facial. A cidade de Revere entregou máscaras descartáveis às 
empresas para fornecer aos clientes que chegam sem uma; no entanto, os residentes 
são incentivados a fazer ou comprar seus próprios revestimentos faciais.  
  

Os primeiros pacientes chegaram hoje ao Quality Inn; o local fornecerá uma solução 
alternativa segura para os residentes de Chelsea e Revere que vivem em condições 
superlotadas ou que, de outra forma, correm o risco de espalhar o vírus em sua 

https://www.facebook.com/CityofRevere/videos/225373905355105/


comunidade. Um indivíduo qualificado para permanecer no The Inn será um residente 
de Revere ou Chelsea; positivo para Covid-19; determinado por um médico que 
atualmente não necessita de cuidados hospitalares; e que esteja vivendo uma situação 
em que desafios significativos são apresentados para auto-quarentena ou isolamento. 
Autoridades públicas em Chelsea e Revere, em consulta com especialistas médicos, 
confirmarão que o indivíduo atende aos requisitos de elegibilidade.  
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