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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:9 ابریل 2020
 

 تعمل أقسام المدینة بال كلل لتوفیر خدمة عالیة الجودة للجمیع
 

 وسط  حجم االستقبال للمكالمات ، ریفیر 311 یمدد ساعاته
 الكمامات من القماش یتم تسلیمها للموظفین في األعمال األساسیة

 
 تنطلق جولة اللعبة االرنب في ریفیر یوم السبت الساعة 10 صباًحا

 
 

 9 أبریل 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء انتقال
 فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من االنتشار للمرض. حتى الیوم ، 9 ابریل 2020 ، تم إخطار
 مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس ب336 حالة إیجابیة من فیروس كورونا

 في مدینة ریفیر.
 

 سلط العمدة اریجو الیوم الضوء على عدد من الطرق التي توفر بها المدینة لجمیع سكان ریفیر مستوى متواصل
 من الخدمة عالیة الجودة طوال أزمة الصحة العامة.

 



 قال العمدة أریجو: "إن عدد الموظفین الذین تقدموا للقیام بالمزید من أجل مدینتهم أمر ال یصدق". "یجب أن
 یشعر سكان ریفیر بالفخر الشدید بالفریق الذي یظهر كل یوم للحفاظ على سالمتهم وإعالمهم وتفاعلهم ، في

 وقت لم یكن فیه األمر أكثر أهمیة. ال یمكنني أن أعبر عن امتناني لموظفینا العامین بما فیه الكفایة -
 لتعاطفهم وإبداعهم وتفانیهم ألهل مدینتنا. "

 
 رفعت ریفیر311  ساعات؛ زیادة حجم المكالمات بنسبة ٪50

 
 في الشهر الماضي ، شهد ریفیر 311 زیادة بنسبة 50٪ في حجم المكالمات الیومیة ، ووصل إلى أرقام

 المكالمات القیاسیة مرتین في األسبوع الماضي. لالستجابة للطلب ، مدد المكتب ساعاته لتشمل أیام األسبوع
 وتغطیة نهایة األسبوع. قام فریق ریفیر 311 بإرسال 329 طلب خدمة تتعلق بـفیروس كورونا، وتوجیه السكان

 إلى الدعم المالي ، ومساعدة اإلیجار ، وموارد البطالة ، وجهود الوصول إلى توصیل الطعام في المدینة. كما
 تستمر األعمال العادیة للمدینة ، حیث یقدم الفریق أیًضا أكثر من 350 طلًبا غیر متعلق بـفیروس كورونا للخدمة.
 یتوفر مقدمو المكالمات اآلن لدعم المقیمین وأصحاب األعمال من االثنین إلى الخمیس من الساعة 7:30 صباًحا

 حتى 6 مساًء ، والجمعة 7:30 صباًحا إلى 3 مساًء ، والسبت واألحد من 8:15 صباًحا إلى 5 مساًء.

 
 كمامات موزعة على األعمال األساسیة

 في أعقاب طلب األمس الذي طلب من جمیع العاملین في شركات الخدمات األساسیة ارتداء معدات الحمایة
 الشخصیة األساسیة ، سلمت إدارة المیاه والصرف الصحي في المدینة الیوم ما یقرب من 400 كمامة لألعمال

 التي احتاجتهم إلیها لموظفیهم - بما في ذلك الشركات الصغیرة المملوكة محلًیا وتجار التجزئة الكبار مثل
. Targetو Market Basket، BJ 

 
 جولة للعبة األرنب بریفیر یوم السبت

 لجلب القلیل من الفرح للسكان الصغار والكبار یوم السبت ، سیقود البولیس ورجال اإلطفاء و منظمة ریفیر
 الترفیهیة  جولة في عید الفصح لعبة االرنب في المدینة مع مراعاة التباعد االجتماعي. بدًءا من الساعة 10
 صباًحا ، ستشق الجولة طریقها في جمیع أنحاء المدینة ، بهدف القیادة بجوار كل منزل. یجب على السكان

 االستماع إلى اقتراب صفارات اإلنذار ویتم تشجیعهم على االنضمام إلى الجولة من نوافذهم أو شرفاتهم
 وإعطاء أرنب عید الفصح وعدد قلیل من المستجیبین األوائل لریفیر  تحیة موجة. تتطلع المجموعة إلى

 رؤیة رسائل ملهمة وراقیة معروضة على المنازل. سیرسل أرنب عید الفصح فیدیو من زخارفه المفضلة
 لیتم عرضه على تلفزیون 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  هنا  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?pi=yes
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus?pi=yes
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/revere-mutual-aid
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

