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 مدینة ریفیر تقدم تحدیًثا حول دعم األعمال واإلنفاذ
 

 ستظل قیود العمل الحالیة ساریة ، مع زیادة مراقبة االمتثال
 
 

 األربعاء ، 16 دیسمبر ، 2020 - قدم رئیس البلدیة براین أریجو الیوم تحدیًثا حول نهج المدینة الحالي إلنفاذ األعمال والعمل الجاري
 لتقدیم دعم مالي أكبر وحوافز للشركات التي تتوافق مع إرشادات السالمة الخاصة بفیروس كوفید. سجل مجلس الصحة لرفیر هذا الصباح 

57 حالة إصابة جدیدة بـ كوفید-١٩ بین السكان. یبلغ متوسط   ریفیر اآلن 91.1 حالة جدیدة یومًیا ومعدل إیجابیة لمدة 14 یوًما هو %
10.2 

 بعد إعالن یوم االثنین من المدن والبلدات المجاورة فیما یتعلق بالتراجع عن إعادة فتح األعمال ، تزود مدینة ریفیر السكان والشركات
 بتذكیر بالقیود الحالیة التي ستظل ساریة:

 
 تجار التجزئة الكبار : ال تزال السعة لدى كبار تجار التجزئة ومحالت السوبر ماركت عند خمسة عمالء لكل 1000.
 قدم مربع من مساحة البیع بالتجزئة. هذا القید ساري المفعول منذ أوائل نوفمبر. دأب مجلس الصحة في مدینة ریفیر 

 على طلب وفرض حدود قدرة أكثر صرامة مما تتطلبه إرشادات الوالیة
 
 المطاعم:  سیستمر السماح للمطاعم بتقدیم الطعام في األماكن المغلقة للعمالء مع وجود حدود قائمة ، بما في ذلك یجب أن تكون الطاوالت
 على مسافة ستة أقدام على األقل ، شرط أن یرتدي العمالء أقنعة ما لم یكونوا یأكلون أو یشربون بنشاط ، لمدة 90 دقیقة المهلة الزمنیة

 للمجموعات وحجم المجموعة بحد أقصى ستة. لم تقم غالبیة المطاعم في ریفیر بتشغیل خدمة البار منذ بدایة الوباء ، وبالتالي لم یتم تطبیق
 القیود المتعلقة بخدمة البار ، إال في حالة ثالث مؤسسات تعمل وفًقا لإلرشادات الحالیة.

 
 الصاالت الریاضیة ومراكز اللیاقة البدنیة:  سیستمر السماح للمنشآت بالعمل بنسبة 40٪ من سعتها اإلجمالیة ، مع األقنعة المطلوبة

 والتنظیف والتهویة وغیرها من البروتوكوالت القائمة. أظهرت الصاالت الریاضیة ومراكز اللیاقة البدنیة في المدینة امتثاًال قوًیا لمتطلبات
 السالمة الخاصة بفیروس كوفید وتم فرض حالتین من عدم االمتثال ومعالجتها.

 
 · القیود األخرى المتعلقة بالترفیه الداخلي وأماكن المتاحف في المجتمعات المجاورة ال تنطبق على مدینة ریفیر.

 
 قال العمده أریجو: "لقد استخدمنا البیانات دائًما كدلیل لنا التخاذ القرارات المناسبة لمدینة ریفیر". "طوال فترة الوباء ، كانت العدید من

 اإلجراءات التي اتخذناها من بین اإلجراءات األكثر صرامة في الكومنولث لمعالجة معدالت الحاالت المرتفعة في مدینتنا. وسنواصل فعل
 ما هو مناسب لسكاننا وشركاتنا واتباع إرشادات خبراء الصحة العامة. بالنسبة للمقیمین لدینا الذین یرغبون في دعم األعمال التجاریة التي



 تعاني من صعوبات بالغة خالل هذه الزیادة الثانیة ، أود أن أطلب منهم تجنب التجمعات الكبیرة وأن یظلوا یقظین في تعرضهم لآلخرین
 خارج منازلهم ".

 تعید إدارة خدمات التفتیش تخصیص موارد التفتیش للتناوب عبر مناطق األعمال الرئیسیة بالمدینة سبعة أیام في األسبوع. سیتم زیادة
 المراقبة واإلنقاذ في عطلة نهایة األسبوع ویقوم المفتشون بإجراء 660 عملیة تفتیش في األسبوع. منذ أغسطس ، أجرى قسم خدمات

 التفتیش بالمدینة 6143 عملیة تفتیش ووثق 51 حالة عدم امتثال.
 

 حتى اآلن ، قدمت مدینة ریفیر 414,500 دوالر إلى 104 شركة في جمیع أنحاء الوباء. على الرغم من انتهاء صالحیة أموال اإلغاثة
 الفیدرالیة في 30 دیسمبر ولن تتم الموافقة على أي برامج جدیدة من قبل الدولة قبل هذا الموعد النهائي ، إال أن المدینة تسعى بنشاط إلى
 وسائل أخرى لتوفیر الدعم المالي اإلضافي والحوافز لشركات ریفیر التي ال تزال تعاني من صعوبات نتیجة كوفید-١٩ وإثبات االمتثال

 لمتطلبات وتوصیات سالمة كوفید الحالیة.
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