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 استجابة مدینة ریفیر إلى كوفید-19: تحدیث 2 یونیو 2020
 رئیس مجلس المدینة أریجو یعلن عن العودة المرحلیة لعملیات المدینة الشخصیة
 بروتوكوالت السالمة المعمول بها للموظفین العائدین إلى قاعة مجلس المدینة

  
 ستفتح حدائق المدینة والمالعب مع إرشادات جدیدة في 8 یونیو

 تستأنف تطبیق تنظیف الشوارع یوم 15 یونیو
  

 2 یونیو 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید-19 ووضع
 السیاسات واإلجراءات للحفاظ على الصحة والسالمة العامة للجمیع في ریفیر. اعتباًرا من 2 یونیو ، تم

إبالغ مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة العامة في ماساتشوستس بـ 1664 حالة إیجابیة لكوفید-
 19 في مدینة ریفیر. یبلغ متوسط   عدد حاالت اإلصابة بالمدینة 13 حالة في الیوم.

 
 أعلن رئیس مجلس المدینة أریجو الیوم عن عودة تدریجیة لعملیات المدینة الشخصیة. یوم االثنین ، 1 یونیو

 افتتح مجلس المدینة للموظفین فقط ، مع وجود إرشادات وبروتوكوالت سالمة جدیدة ، بما في ذلك
 الفحوصات الصحیة اإللزامیة الیومیة ، ومجموعة من الترتیبات داخل المكتب والعمل من المنزل مع جداول
 زمنیة مذهلة ، واألقنعة المطلوبة لجمیع الموظفین عندما هم بعیدون عن مكان عملهم الشخصي. ُیطلب من
 األقسام تنظیف أماكن عملهم بشكل روتیني ، ویتم تنظیف األسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر في جمیع

 أنحاء المبنى یومًیا. تم توزیع مواد التنظیف ومعقم الیدین على كل قسم. یركز الموظفون هذا األسبوع على
 إعداد عملیات اإلدارات للسماح للجمهور بالعودة بأمان إلي مجلس المدینة  لألعمال الضروریة.

 
 كما دخلت رسوم عداد المواقف حیز التنفیذ بعد توقفها مؤقًتا بسبب فیروس كوفید-19 وسیستأنف تطبیق

 تنظیف الشوارع في 15 یونیو. تعمل إدارة مواقف السیارات في مدینة ریفیر على خطط لبرنامج ملصقات
 وقوف السیارات المقیم لعام 2020 ، وستكون المزید من التفاصیل یتم مشاركتها مع السكان حیث یتم



 ترسی  خ التفاصیل. في الوقت الحالي ، تنصح إدارة المواقف السكان باتباع نفس القواعد لبرنامج 2019
 واالنتظار حتى إشعار آخر من المدینة بشأن ملصقات وقوف السیارات المقیمة لعام 2020

  
 تعمل إدارة الحدائق واالستجمام في المدینة بنشاط على خطط لفتح الحدائق والمالعب للجمهور بحلول
 األسبوع المقبل. سیتم اإلعالن عن مزید من التفاصیل حول احتیاطات وقیود السالمة المعمول بها هذا

 األسبوع
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