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 استجابة مدینة ریفیر إلى كوفید-19: تحدیث 16 سبتمبر 2020
 

 مجلس مدینة ریفیر و تلیفزیون ریفیر یطلقان منصة روایة القصص
 لكوفید-19

 
 یأمل األفراد الذین تعافوا من الفیروس في تثقیف اآلخرین حول آثاره

 
 

 األربعاء ، 16 سبتمبر ، 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة
 كوفید -19 ووضع سیاسات وإجراءات للحفاظ على الصحة العامة والسالمة للجمیع في ریفیر.  اعتباًرا من
 16 سبتمبر ، تم إخطار مجلس الصحة لرفیر من قبل إدارة الصحة العامة بوالیة ماساتشوستس عن 2587

 حالة إصابة بـ كوفید-19 في مدینة ریفیر.  یبلغ متوسط   عدد الحاالت الجدیدة في المدینة 13.4 حالة
 أسبوعیًا.  تم إبالغ المدینة أیًضا بوفاة أفراد بكوفید-19 إضافیة ، لیصل إجمالي المتوفین إلى 100

 
 أطلقت مجلس مدینة ریفیر وتلیفزیون ریفیر الیوم منصة لروایة القصص لكوفید-19 لألفراد الذین تعافوا

 من الفیروس لمشاركة تجاربهم مع المجتمع ، ومشاعرهم حول أهمیة إرشادات واحتیاطات السالمة الحالیة ،
 بما في ذلك ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي .  تم توفیر المنصة على قناة تلیفزیون ریفیر على الیوتیوب
 وتم تطویر مقاالت صغیرة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي.  تشمل الشهادات األربع األولى مجموعة

 من أفراد المجتمع والتجارب مع الفیروس:
 

 إلینا أونیل - مقیمه تبلغ من العمر 66 عاًما أصیبت بـ كوفید-19 وعادت من المستشفى بعد●
 إقامة لمدة 45 یوًما ، بما في ذلك 20 یوًما على جهاز التنفس الصناعي.  تشارك إلینا

 التأثیرات العاطفیة والجسدیة التي ال تزال تعاني منها ، حتى بعد خروجها من المستشفى في
 مایو.

 



  مارفن بینا - محارب مخضرم یبلغ من العمر 35 عاًما تم تشخیصه في مارس مع العدید●
 من أفراد عائلته.  بعد ذهابه إلى المستشفى في مارس ، أمضى خمسة أسابیع في وحدة
 العنایة المركزة و 23 یوًما في غیبوبة ، مما تسبب في فقدانه لذاكرته لبضعة أسابیع.

 یشارك مارفن أیًضا التأثیرات التي أحدثها الفیروس على شركته الصغیرة.
 

  سارة ریستریبو - مغنیة محترفة تعافت من كوفید-19 مع زوجها.  ذهبت سارة إلى●
 المستشفى ثالث مرات لتزویدها باألكسجین أثناء مرضها ، وعانت من عزلتها عن أسرتها.

 تم تصویر مقابلة سارة باللغة اإلسبانیة.
 

  بریتني ساو - مقیمة تبلغ من العمر 19 عاًما أصیبت بالفیروس مع والدتها ووالدها ،●
 وأمضي والدها 45 یوًما في وحدة العنایة المركزة دون وصول زائر.  تشدد بریتني على

 أهمیة ارتداء القناع واتباع إرشادات السالمة المناسبة حتى ال یضطر األشخاص إلى تجربة
 ما فعلته عائلتها.

 
 فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر ممتن ألفراد المجتمع هؤالء لمشاركتهم قصصهم.  إذا كنت أنت

 أو أي شخص تحبه قد تأثرت بـ كوفید-19 وترغب في أن تكون جزًءا من الحملة ، یرجى التواصل مع
.covid19@revere 
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