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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا :

 23 مارس 2020
  أمًرا بالبقاء في المنزل ویشمل هذا اإلجراء إغالق جمیع  لجمیع الشركات غیر

  االساسیة.یسري مفعول ذلك من غًدا في الظهیرة
 

 23 مارس 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء
 انتقال  فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من االنتشار للمرض.

 الیوم  هو 23 ,مارس  توجد ثماني حاالت مؤكدة من فیروس كورونا في مدینة ریفیر .تتوقع المدینة أن
 یرتفع هذا الرقم مع توفر االختبار على نطاق أوسع في جمیع الحاالت الثماني ، یجري أو تم إجراء تتبع
 االتصال لتحدید جمیع األفراد الذین تم لدیهم اتصال مباشر وجها لوجه مع الشخص المصابین.إذا لم یتم

 االتصال بك من قبل الجهة الصحیة بریفیر، فا انت ال تعتبر جهة اتصال مباشرة إلحدى هذه الحاالت
 المصابه.

 
 أصدر الحاكم بیكر هذا الصباح أمًرا بالبقاء في المنزل ومنع التجمعات أكثر من 10 أشخاص یسري مفعول
 ذلك من غًدا ظهرا وحتى 7 أبریل  وهذا یعني تجنب السفر غیر الضروري واألنشطة غیر الضروریة خالل
 األسبوعین المقبلین.یجب على السكان الذین تزید أعمارهم عن 70 عاًما أو الذین یعانون من حاالت صحیة

 سیئة  أن یحدوا من التفاعل مع األشخاص اآلخرین قدر اإلمكان.



 أمر الحاكم أیضا بإغالق جمیع  المواقع لجمیع الشركات التي تقدم الخدمات المباشرة للمجتمع تنفذ من غدا
 ظهرا و حتي 7 أبریل. األعمال األساسیة كمتاجر البقالة والصیدلیات والمنشآت الطبیة تظل مفتوحة.یمكن

mass.gov/covid19 العثور على قائمة كاملة بهذه األعمال األساسیة على 
 قال العمدة اریجو " -نحن نناشد الجمهور أن یاخذ هذه اإلجراءات بجدیة ویساعدنا على إبطاء انتشار

 فیروس كورونا في مجتمعنا"." ال یمكنني أن أشدد بما یكفي على مدى أهمیة أن یكون لكل شخص في مجتمعنا
 - بغض النظر عن عمرك أو حالتك الصحیة - مراعاة لجیرانك ومجتمعك ، والقیام بدورك من خالل البقاء في

 المنزل"
 یتم إطالع العمدة أریجو یومًیا من قبل أعضاء فریق االستجابة للطوارئ له لتنسیق الجهود عبر أقسام المدینة.

 ینضم عمدة المدینة ومسؤولو المدینة أیًضا یومًیا لجلسات إحاطة مع المسؤولین الحكومیین واالتحادیین
  لتنسیق استراتیجیات االحتواء إقلیمیا.

 یتم تجدید التحدیثات لسكان ریفیر بانتظام علي موقع Revere.org وعبر وسائل التواصل االجتماعي.

 تحدیثات خدمات المدینة
  أعلن العمدة أریجو حالة الطوارئ في مدینة ریفیر في 19 مارس 2020.●
 ال یوجد أي انقطاع في خدمات المدینة األساسیة التي تقدمها شرطة ریفیر و اإلطفاء و اإلسعاف و●

.Revere 311 دائرة األشغال العامة و 
 یجب على المقیمین االشتراك في إشعارات البرید اإللكتروني والرسائل النصیة على●

revere.org/coronavirus 

 ال یزال Revere 311 یعمل بكامل طاقته ویتم تشجیع المقیمین الذین لدیهم أسئلة أو مخاوف●

 للوصول إلى المدینة عن طریق االتصال بالرقم 311 (أو علي الرقم 8311-286-781 أو عبر
.Revere311@revere.org البرید اإللكتروني 

 تم إغالق جمیع مباني المدینة للجمهور حتى إشعار آخر ، وال تزال الخدمات متاحة للمقیمین على●
.Revere.org 

 جمیع حدائق المدینة والمالعب مغلقة حتى إشعار آخر.●
 بدأت المدارس الحكومیة بریفیر خدمات الوجبات السریعة لجمیع الطالب والعائالت في جمیع مواقع●

 المدارس الثمانیة یوم االثنین. سیتم تقدیم اإلفطار والغداء ألي طفل یحتاج إلیها من االثنین إلى
 الجمعة ، مع وجبة اإلفطار بین الساعة 10-11 صباًحا والغداء 11 صباًحا - 1 مساًء.



 حزمة معلومات المساعدة المتبادلة للمقیمین متاحة اآلن على Revere.org ، توفر مجموعة●
 واسعة من الموارد المتعلقة بقضایا مثل الحصول على الغذاء والرعایة الصحیة والنقل وحقوق

 السكن والمزید. سیتم تحدیث المستند عبر اإلنترنت یومًیا في الساعة 4 مساًء.
 نشرت مدینة ریفیر صفحة  هنا  توضح الموارد  للشركات الصغار المتأثرین وأصحاب العمل●

 والعمال غیر الربحیین. سیتم تحدیث الصفحة بواسطة موظفین المدینة على أساس مستمر ، عندما
 تصبح المعلومات متاحة

 تم افتتاح قاعدة بیانات المتطوعین  اضغط هنا  في مدینة ریفیر لألفراد الذین یسعون إلى مد ید العون●
  خالل األسابیع القلیلة القادمة.

 اإلجراءات التي یتعین على جمیع المقیمین إحترامها
 

 نصحت مراكز السیطرة على األمراض  اضغط هنا  أن أفضل طریقة للوقایة من المرض هي تجنب التعرض
 لهذا الفیروس ، وقدمت عدًدا من الخطوات األساسیة التي یمكن لجمیع المواطنین اتخاذها لحمایة أنفسهم ،

 بما في ذلك: غسل یدیك كثیًرا ، وتجنب االتصال الوثیق مع هؤالء المرضى ، والبقاء في المنزل عند
 المرض ، وتغطیة السعال والعطس ، وتنظیف وتطهیر األسطح المالمسة بشكل متكرر.

 

 إحترام التأهب للطوارئ
 

 تشارك فرق السالمة والصحة العامة في مدینة ریفیر  في جلسات إحاطة منتظمة مع هیئة إدارة الطوارئ
 في ماساتشوستس (MEMA) وعلى استعداد إلرسال متطوعین للطوارئ داخل المدینة حسب الحاجة.

. 

 
 
 
 

 

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention.html

