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  إلبطاء انتشار الفیروس في المجتمع ، فتحت مدن تشیلسي ورفیر فندق
 -”Inn”  للسكن المؤقت للسكان في الحجر الصحي بأمان ، والتعافي من

 من فیروس كورونا
 شركاء MGH إلدارة وتوفیر الرعایة الطبیة في الموقع لما یصل إلى 150

 مریضا
 

 ریفیر 15 أبریل 2020 - في محاولة مشتركة إلبطاء انتقال فیروس كورونا للمجتمع ، أعلن عمدة ریفیر
 براین اریجوو مدیر مدینة اتشیلسي توم  امبرسون الیوم عن موقع إلسكان غیر مجمع یفتح یوم الخمیس
 ألولئك الذین یتعافون من الفیروس ، ال تحتاج إلى رعایة صحیة في المستشفى ، وتحتاج إلى مكان آمن

 للحجر الصحي.
 وافق فندق Quality Inn في ریفیر على السماح باستخدام المبنى بأكمله لمدة 60 یوًما قادمة لتوفیر حل
 سكن بدیل وآمن لسكان تشیلسي ورفیر الذین یعیشون في ظروف سكنیة مزدحمة أو كانوا عرضة لخطر

 انتشار الفیروس في تواصل اجتماعي.
 

 لقد صعد شركاء partner Health Care للعمل كفریق إدارة الرعایة الصحیة الذي یقدم خدمات
 الرعایة الصحیة داخل الغرفة ، مما یلغي الحاجة إلى سفر األفراد إلى مكاتب األطباء أو المستشفیات ،

 وستشرف شركة إدارة خارجیة على جمیع العملیات غیر الطبیة ذات الصلة ، بما في ذلك األمن الخاص.
The Inn ستقدم جمعیة نورث سوفولك للصحة النفسیة خدمات دعم الصحة النفسیة. تم تطویر خطط فندق 
 بدعم من MEMA ، ووزارة الصحة العامة ومكتب المحافظ ، ومسؤولي السالمة والصحة العامة من كل

 من ریفیر و اتشیلسي.



 قال العمدة أریجو: "نحن نعرف أن أفضل طریقة لحمایة جمیع سكاننا من هذا الفیروس هو منع التعرض له
 في المقام األول". "إن توفیر مكان آمن للحجر الصحي ألولئك الذین یحتاجون إلیه هو جزء مهم من

 استراتیجیتنا إلبطاء انتقال الفیروس  للمجتمع في ریفیر".
 قال مدیر المدینة أمبروسینو: "إن شراكة مدینتین تعمالن بالتنسیق مع شركاء الدولة أمر بالغ األهمیة إذا كنا

 نأمل في إبطاء الوباء في المجتمعات المتضررة بشدة من تشیلسي ورفیر". "سیضمن هذا السكن المؤقت
 حمایة صحة جمیع سكاننا ، وخاصة أولئك الذین یعیشون في وحدات مكتظة بالسكان".

 
 الشخص المؤهل للبقاء في The Inn سیقوم بما یلي:

 أن تكون مقیًما في ریفیر أو تشیلسي ؛●
 یكون إیجابًیا مصابا بفیروس كورونا؛●
 تم تحدیدها من قبل الطبیب بأنه ال یحتاج حالًیا إلى رعایة في المستشفى ؛●
 والعیش في وضع حیث یتم تقدیم تحدیات كبیرة للحجر الذاتي أو العزلة.●

 
 سیقوم المسؤولون الحكومیون في تشیلسي ورفیر بالتشاور مع الخبراء الطبیین بتأكید أن الفرد یستوفي

 شروط األهلیة. لن یكون هناك قبول للمرضى "الداخلین".
 سیوفر النزل األفراد الذین یعیشون في منازل حیث یكونون عرضة لخطر انتشار العدوى بهذا الفیروس
 شدید العدوى ویوفر موقًعا آمًنا وموظًفا بالكامل لدعم االحتیاجات الطبیة الالزمة. ستكون معظم الغرف

 مخصصة لألفراد ، وقد تستخدم بعض الغرف العائالت.
 

 ستغطي وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة (FEMA) خمسة وسبعین بالمائة من التكالیف المرتبطة بتكالیف
 اإلقامة بفندق Inn  ، وذلك بدعم إضافي كبیر. وسیتم تمویل الباقي بالتساوي من قبل مدینتي ریفیر

.MEMA وتشیلسي. سیتم تزوید جمیع المرضى والموظفین بمعدات الحمایة الشخصیة الالزمة من قبل 
 ستوفر MEMA أیًضا توصیل ثالث وجبات یومًیا لجمیع المرضى. ستوفر شرطة ریفیرو اتشیلسي أمًنا

 إضافًیا على مدار 24 ساعة في البدایة ، وستستمر طالما كان ذلك ضرورًیا. ستدیر مركز اإلطفاء بریفیر و
 إسعاف كاتالدو االستجابة الطارئة للمبنى.
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