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 مع معدالت االختبار اإلیجابیة ثالث مرات متوسط   الوالیة ،أعلن رئیس
 مجلس المدینة أریجو ومجلس الصحة بریفیر تعلیق جمیع األحداث

 والبرمجة في المدینة
 

 سوف یتعلم طالب المدارس العامة لرفیر عن بعد حتى تتحسن األرقام
 تنطلق عطلة نهایة األسبوع من العمل للحث على الیقظة

 
 

 الخمیس ، 6 أغسطس 2020----
 أعلنت الیوم العمدة بریان أریجو ، رئیسة مجلس الصحة في ریفیر، الدكتورة ناتالي كونغ ، ومدیر المدارس

 الدكتورة داین كالي  عن سلسلة من اإلجراءات التي ستتخذها المدینة استجابة لالتجاهات المثیرة للقلق في
 بیانات كوفید-19 الخاصة بالمدینة.

 
 على مدار األسبوعین الماضیین ، شهدت مدینة ریفیر متوسط   حالتها الیومیة الجدیدة ثالث مرات ، حیث زاد
 االختبار بنسبة 55 بالمائة. یتجاوز معدل االختبار اإلیجابي للمدینة 6 في المائة لألسبوع الثاني على التوالي
 ، أي ما یقرب من ثالثة أضعاف متوسط   أسبوع واحد في الوالیة. أصبحت فرق البحث عن المفقودین على

 درایة متزایدة باالنتشار من خالل التجمعات الكبیرة والخاصة ، بما في ذلك حالة واحدة في مدینة ریفیر
 حیث أصیب فرد واحد على األقل 20 فرد من أفراد العائلة واألصدقاء في التجمعات.

 
 أعلن رئیس بلدیة أریغو الیوم ما یلي:

 
 سیتم تعلیق جمیع الفعالیات التي ترعاها المدینة وتوافق علیها حتى●



 تحسن البیانات . وهذا یشمل األحداث السنویة مثل مهرجان الخریف وبمكین داش ، وجمیع البرامج
 الترفیهیة للبالغین ، و التخرج من المدرسة الثانویة بریفیر، الذي كان من المقرر أن یتم یوم الثالثاء 11

 أغسطس. سیعمل قسم المدینة والمدارس مع الطالب للتخطیط لحفل بدیل یثیر مخاوف أقل للصحة العامة.
 

  سیتعلم طالب مدارس ریفیر العامة عن ُبعد حتى تتحسن البیانات.●
 ستقوم لجنة المدرسة بإضفاء الطابع الرسمي على هذا القرار في اجتماعها مساء االثنین. سیستمر قسم

 المدرسة في العمل حتى تاریخ بدء سبتمبر وسیشارك تفاصیل إضافیة مع العائالت بمجرد توفرها.
 

 بالتعاون مع إدارة الصحة العامة وتتبع جهات االتصال في كومنولث ماساتشوستس ، ستبدأ المدینة●
 غًدا عطلة نهایة  األسبوع للعمل إلذكاء الوعي  باتجاهات البیانات الحدیثة واستراتیجیات االحتواء مع

 التركیز على شاطئ ریفیر والمجتمعات الدینیة ومتحدثي اإلسبانیة والبرتغالیة من السكان.
 

 یحث مسؤولو الصحة العامة في ریفیر السكان على االستفادة من اختبار كوفید-19 المجاني الذي یتم إجراؤه
 في مدرسة ریفیر الثانویة حتى 13 أغسطس كجزء من مبادرة "أوقف االنتشار" إدارة بیكر بولیتو. یتوفر
 اختبار السیر والتنقل من االثنین إلى السبت في موقف سیارات مدرسة ریفیر الثانویة بدون تكلفة ، وبدون

 تأمین ، وبدون تحدید ، وال یوجد موعد مطلوب.
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