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 على طول شاطئ الریفیر ، عمدة أریجو یحث على أبعاد المسافات  في التواصل
 االجتماعي , المطاعم تحول إلى خدمة توصیل الطعام فقط

 الحاالت اإلیجابیة في ریفیر وصلت 83 حالة
 
 
 

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

 
 حتى الیوم 29 مارس 2020 ، تم إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس بـ

 83 حالة إیجابیة من فیروس كورونا في مدینة ریفیر . تمثل هذه الزیادة قفزة كبیرة من بدایة األسبوع ،
 عندما كان لدى المدینة ثماني حاالت فقط.

 
 

 كجزء من الجهود المستمرة إلبطاء االنتشار في ریفیر ، قامت إدارة خدمات التفتیش بالمدینة صباح الیوم
 السبت بالتواصل مع جمیع المطاعم على طول ریفیر بیتش بولیفارد ، بتشجیعهم على إنهاء خدمات الطلبات

 الخارجیة حتى إشعار آخر. كل مؤسسة إما تحولت تطواعیة إلى نموذج تسلیم الطعام في للمنازل فقط أو
 االغالق.

 



 كما توجه العمدة أریجو إلى منطقة ریفیر بیتش بولفار بعد ظهر یوم السبت في سیارة الموبایل لسیتي هول ،
 باستخدام مكبر الصوت لحث الجمهور على االلتزام بالمبادئ التوجیهیة للمسافات االجتماعیة واتخاذ الزیادة

 في الحاالت االصابة في ریفیر على محمل الجد.
 

 وقال العمدة أریجو: "أنا ممتن لشركائنا في أصحاب المطاعم الذین یتخذون الخطوة الصعبة والضروریة
 إلنهاء خدمات الوجبات الجاهزة على طول شاطئ ریفیر". "لقد قمنا بكل ما في وسعنا لحث السكان على
 القیام بدورهم من خالل البقاء في المنزل وااللتزام بالمبادئ التوجیهیة للمسافات االجتماعیة عندما یتعین

 علیهم الخروج. یجب أن یكون هناك جهد على مستوى المجتمع إذا أردنا إبطاء هذا القلق فیما یتعلق بمدینة
 ریفیر".

 
 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 و االربعاء و الجمعة. سیتم تقدیم اإلفطار والغداء بین الساعة 10:00
 صباًحا وحتى 12:30 ظهرا سوف یستلم االطفال وجبات لعدة أیام في نفس الوقت.

 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 احترامها
 أصدرت وزارة الصحة العامة بوالیة ماساتشوستس نصائح "البقاء في المنزل" لجمیع السكان ،

 ساري حتي 7 أبریل ، والحاكم بیكر حظر من  التجمعات ألكثر من 10 أشخاص. البقاء في المنزل
 یعني تجنب أي سفر وأنشطة غیر ضروریة غضون األسبوعین القادمین. یجب على السكان الذین

 تزید أعمارهم عن 70 عاًما أو الذین یعانون من ظروف صحیة سیئة  الحد
 التفاعل مع اآلخرین قدر اإلمكان.

 وقد نصحت مراكز السیطرة على األمراض  هنا  أن أفضل طریقة للوقایة من المرض هو تجنب
 اإلصابة التعرض لهذا الفیروس ، وقد قدم عدًدا من الخطوات األساسیة التي یمكن لجمیع المواطنین
 اتخاذها لحمایة أنفسهم ، بما في ذلك: غسل یدیك كثیرا ، وتجنب االتصال الوثیق مع أولئك الذین هم

 مریض ، البقاء في المنزل عند المرض ، تغطیة السعال والعطس ، تنظیف وتطهیر األسطح
 المالمسة بشكل متكرر.

 
 
 

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

