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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:6 ابریل 2020
 العمدة أریجو یطبق تدابیر جدیدة إلبطاء انتشار الفیروسات واإلشارات یمكن تطبیق

 المزید من القیود بسبب استمرار انتشار الوباء
 

 ینصح جمیع السكان بارتداء كمامة عندما یجب علیهم مغادرة المنزل
 

 6 أبریل 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء انتقال
 فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من االنتشار للمرض. حتى الیوم ، 6 ابریل 2020 ، تم إخطار

 مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس ب257 حالة إیجابیة من فیروس كورونا
 في مدینة ریفیر.

 
 نفذ العمدة أریجو الیوم عدة إجراءات جدیدة تهدف إلى منع انتقال فیروس كورونا للمجتمع وحمایة سكان

 ریفیر:
 سیارة مجلس المدینة تخبر من على الشواطئ بالعودة إلى المنزل:  تم تجهیز سیارة مجلس مدینة●

 ریفیر بمعدات صوتیة لتذكیر األفراد بأهمیة البقاء في المنزل. تم تسجیل اإلرشادات باللغات
 اإلنجلیزیة واإلسبانیة والعربیة والبرتغالیة ، وتحث األشخاص على العودة إلى منازلهم والبقاء في

 منازلهم لحمایة العاملین في مجال الرعایة الصحیة لدینا ، المستجیبین األوائل واألسر.
 جمیع اإلنشاءات التجاریة معلقة : الیوم قام مفوض البناء في مدینة ریفیر بإیقاف جمیع مشاریع●

 تشیید المساكن التجاریة مؤقًتا حتى یتمكن كل فریق إداري من االستعانة بمفتش طرف ثالث ، یدفعه



 المقاول ، لتقدیم تحدیثات مستمرة للمدینة فیما یتعلق بحالة فیروس كورونا واحتیاطات السالمة. یأتي
 هذا بعد اإلجراءات المتخذة في 3 أبریل ، عندما أغلق مفوض البناء جمیع مشاریع البناء التجاریة

 غیر السكنیة الرئیسیة ، بما في ذلك بناء ثالثة فنادق ومركز توزیع أمازون. تعمل إدارة كل مشروع
 على تأمین المواقع بأمان.

 المتاجر الصغیرة التي تنتهك األوامر القائمة ستغلق : بعد عدة تقاریر عن تجمهر األفراد في●
 المتاجر للعب القمار، سُتطلب إغالق الشركات التي تنتهك أوامر المدینة المتعلقة باالبتعاد

 االجتماعي وحدود اإلشغال من قبل خدمات الفحص.
 

 قد یتم إصدار إرشادات إضافیة تشجع جمیع الشركات على استخدام االلتقاط الجانبي ،من خالل استالم
 االشیاء وانت في سیارتك وطرق أخرى لعدم االتصال لتقدیم الخدمات في وقت الحق من هذا األسبوع.

 
 ینصح سكان الریفیر بارتداء الكمامات إذا كان علیهم مغادرة المنزل

 
 باإلضافة إلى الحفاظ على التباعد االجتماعي 6 أقدام ، ینصح مركز السیطرة على األمراض باستخدام

 أغطیة وجه بسیطة من القماش إلبطاء انتشار الفیروس والمساعدة في منع األشخاص الذین قد یكون لدیهم
 الفیروس وال یعرفون أنه ینتقل إلیه إلى اآلخرین. أغطیة الوجه القماشیة الموصى بها لیست كمامات جراحیة

 أو أجهزة تنفس N-95. هذه إمدادات حاسمة یجب أن تظل محفوظة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة و
 المستجیبین الطبیین اآلخرین.

 
 توصي  ادارة الصحة العامة بوالیة ماساتشوستس بنصیحة  "البقاء في المنزل"  حتى الرابع من

 (مایو).وتعني "البقاء في المنزل" تجنب جمیع الرحالت غیر الضروریة خارج المنزل. یجب على المقیمین
 الذین تزید أعمارهم عن 70 عاًما أو الذین یعانون من حاالت صحیة أساسیة أن یحدوا من 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

 
  ویتم إطالع العمدة یومیا من قبل أعضاء فریق االستجابة للطوارئ له لتنسیق الجهود عبر أقسام المدینة.یواصل

 العمدة اریجو والمسؤولون في المدینة باالنضمام إلى اإلحاطات الیومیة مع المسؤولین الحكومیین والفدرالیین

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
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


 للتنسیق استراتیجیات االحتواء إقلیمیا. یتم مشاركة جمیع التحدیثات لسكان ریفیر بانتظام علي موقع

 Revere.org/coronavirus 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 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 توضح العدید من الموارد   هنا   للشركات الصغار المتأثرین وأصحاب●

 العمل والعمال غیر الربحین . 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.

###                                                                                  

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus?pi=yes
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus?pi=yes
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform


 

 
 


