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 رئیس مجلس المدینة أریجو ومجلس الصحة لرفیر یعلنان إجراءات
 استجابة جدیدة لـكوفید -19

 
 المدینة تسجل أعلى عدد حاالت الیوم الواحد للوباء

  
  موقع االختبار الثالث لسكان ریفیر یفتح یوم األحد فقط

  
  المدینه تكثف تعاونها مع مالكي ومدیري المجمعات السكنیة

 الكبیرة
 

  
 الخمیس 3 دیسمبر 2020 - أعلن رئیس مجلس المدینة أریجو ومجلس الصحة لرفیر الیوم عن خطوات

 جدیدة ستتخذها المدینة في جهودها المستمرة إلبطاء انتشار كوفید-١٩ والحفاظ على صحة السكان
 وسالمتهم.

  سجل مجلس الصحة لرفیر 131 حالة إصابة جدیدة بـ كوفید-١٩ في مدینة ریفیر الیوم ، مما یمثل أعلى
 عدد لحاالت الوباء في یوم واحد في المدینة.  یبلغ متوسط   ریفیر اآلن 59.3 حالة جدیدة یومًیا ومعدل

 اإلیجابیة لمدة 14 یوًما هو 7.8٪.  في شهر نوفمبر ، سجلت مدینة ریفیر 1062 حالة إصابة جدیدة بـ
 كوفید-١٩ .  زاد االختبار أیًضا بشكل كبیر خالل الشهر الماضي ؛  تم اختبار 8805 مقیًما في األسبوع

 األخیر من شهر نوفمبر مقارنة بـ 6238 في األسبوع األخیر من شهر أكتوبر.
  قال العمدة أریجو: إذا لم یشعروا بذلك شخصًیا بالفعل ، فأنا أرید أن یفهم سكاننا أننا في خضم الزیادة الثانیة

 التي كان فریقنا یستعد لها على مدار األشهر العدیدة الماضیة. "نحتاج إلى أن یقوم الجمیع بعملهم.  جزء
 لتقلیل انتشار قدر اإلمكان.  من فضلك ، ال تجمع ، ارتدي كمامه ، وتحد من رحالتك إلى األماكن العامة ،



 واألماكن الداخلیة ، واتبع إرشادات مسؤولي الصحة العامة إذا كانت نتیجة الفحص إیجابیة أو ربما تكون قد
 تعرضت لإلصابة ".

  استجابة لتعلیقات المجتمع والطلب المتزاید على االختبار ، سیفتتح مجلس الصحة لرفیر ثالث موقع مجاني
 الختبار كوفید -١٩ في المدینة ، مع أحدث موقع یخدم سكان ریفیر فقط.  سیفتح الموقع یوم األحد الموافق

 6 دیسمبر 2020 الساعة 8:30 صباًحا في مركز روسیتي كوان الكبیر وسیعمل أیام األحد واألربعاء
 والجمعة من الساعة 8:30 صباًحا حتى 1:00 مساًء.  هذا الموقع هو موقع لالختبار فقط ، مع مواقف

 محدودة للسیارات.  یجب على سكان رفیر إبراز إثبات العنوان مع رخصة القیادة ، أو بطاقة الهویة
 الجماعیة أو المدرسة ، أو فاتورة المرافق.

  بعد مالحظة زیادة في الحاالت المرتبطة بالمجمعات السكنیة الكبیرة ، كثفت المدینة أیًضا تعاونها مع مالكي
 ومدیري هذه المرافق.  أصدر مجلس الصحة اتصاًال لتعزیز أفضل الممارسات للحفاظ على السالمة في
 المناطق المشتركة ، وبروتوكوالت التنظیف والتطهیر ، وكیفیة دعم السكان الذین ثبتت إصابتهم والذین

 یخضعون للحجر الصحي.  ستعقد المدینة جلسة معلومات ألصحاب المجمعات وشركات اإلدارة األسبوع
 المقبل لمراجعة هذه السیاسات واإلجابة على األسئلة.  تشكل جمیع المساكن متعددة العائالت (المباني

 السكنیة والوحدات السكنیة) تحدًیا كبیًرا أثناء الجائحة بسبب احتمال زیادة التعرض للسكان والموظفین.
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