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 ستغلق مدارس ریفیر العامة أبوابها اعتباًرا من یوم الجمعة 13 مارس

          تبقى جمیع خدمات المدینة األخرى مفتوحة في هذا الوقت رئیس البلدیة أریجو
  یرفع فریق ریفیر لالستجابة للطوارئ ویواصل

 الخطوات االستباقیة لدعم االحتواء واالستعداد لمزید من االنتشار
 

 12 مارس 2020 - تراقب مدینة ریفیر عن قرب تفشي  لفیروس كورونا في ماساتشوستس وتتخذ خطوات
 استباقیة لدعم جهود االحتواء واالستعداد لمزید من انتشار المرض. على الرغم من عدم وجود حاالت

 مفترضة أو مؤكدة لفیروس كورونا في مدینة ریفیر اعتباًرا من الیوم ، 12 مارس 2020 ، تتوقع المدینة أن
  یتغیر هذا.

 

 سیتم إغالق مدارس ریفیر العامة إلى أجل غیر مسمى ، اعتباًرا من یوم الجمعة 13 مارس . وقد اتخذ القرار

 لدعم جهود االحتواء بشكل استباقي. ستعلن مدارس مدینة ریفیر والمدارس الحكومیة لریفیر عن خطط لدعم
 الطالب وأسرهم أثناء إغالق المدارس ، بما في ذلك خدمات الوجبات والتعلم عبر اإلنترنت. سیتم توفیر

 جمیع تحدیثات المدارس على RevereK12.org. ال تزال قاعة المدینة وخدمات المدینة األخرى مفتوحة
 في هذا الوقت.

 
 الیوم ، انضم العمدة أریجو إلى المحافظ كارین بولیتو ورؤساء البلدیات من جمیع أنحاء المنطقة لمناقشة

 تخطیط التأهب وبدء اتصاالت منتظمة عبر المجتمعات للسماح باالستجابة المنسقة. قام العمدة أیًضا بإضفاء
 الطابع الرسمي على فریق االستجابة للطوارئ لفیروس كورونا الخاص بـریفیر ، والذي سیقدم إحاطات

 یومیة حول تنسیق جهود استجابة المدینة ویضمن تنسیقها. یشارك مسؤولو المدینة في جلسات إحاطة یومیة
 مع المسؤولین الحكومیین والمسؤولین الفیدرالیین وسیتبادلون التحدیثات لسكان ریفیر بانتظام على

 Revere.org وعبر وسائل التواصل االجتماعي
 



 وقال العمدة أریجو: "من أجل الصحة العامة ، نقوم بتكثیف جهودنا للتخفیف من انتشار فیروس كورونا ، بما
 في ذلك قرار الیوم بإغالق المدارس". "قمنا الیوم بإطفاء الطابع الرسمي على خطة االستجابة الخاصة بنا مع
 شبكاتنا الخارجیة مما یسمح لنا بالتنسیق بشكل أفضل مع المدن والبلدات في جمیع أنحاء منطقتنا حیث نعمل

 جمیًعا لوقف االنتشار والتعجیل باالحتواء. نركز حالًیا على ترسیخ قدرتنا على تقدیم الخدمات المستمرة
 للمقیمین حیث یستمر تفشي هذا المرض في التطور. وتقدیم الفحوصات  االستراتیجیة لكبار السن وغیرهم
 من السكان الضعفاء. سنواصل تحدیث السكان باستمرار لضمان حصول مجمعاتنا على أحدث المعلومات

 والحقائق المتوفرة من مصدر رسمي موثوق به."
 

 وقالت مدیرة المدارس الدكتورة دیان كیلي: "على الرغم من أن أي عضو في مجتمع مدرستنا لم یثبت وجود
 لدیه أي لفیروس كورونا  ، فإننا نرى االتجاهات عبر الوالیة الرائدة في هذا االتجاه ونختار إغالق المدارس

 بشكل استباقي". تعمل فرقنا على تلبیة االحتیاجات األكثر إلحاًحا لطالبنا وأسرنا والتي ستتأثر بإغالق
 المدارس ، ال سیما في وضع خطط لتقدیم وجبات الطعام والتعلیم خالل هذا الوقت. وكما فعلنا في األیام

 العدیدة الماضیة ، ستستمر إدارة المدرسة في توفیر المعلومات لطالبنا وأسرنا وموظفینا بشكل منتظم ".
 

 صحة ورفاهیة السكان الضعفاء
 ال تزال المدینة تركز على الدعم االستباقي للسكان المعرضین لخطر أعلى لإلصابة بمرض كورونا الخطیر

 ، بما في ذلك كبار السن واألشخاص من جمیع األعمار الذین یعانون من ظروف صحیة أساسیة خطیرة.
 تشمل اإلجراءات المتخذة الیوم ما یلي:

 
 إنشاء شبكة للتواصل مع كبار السن في جمیع أنحاء المدینة للسماح بعملیات تسجیل صحة الهاتف●

 المستمرة
●CVS مضمونة لتقدیم توصیل األدویة ، والتواصل المستمر مع Rite-Aid الشراكة مع 

 Pharmacy و Walgreens لتحدید التزامات الشراكة.
 الوصول إلى جمیع المرافق العامة والخاصة التي تضم كبار السن في مدینة ریفیر لوضع●

 بروتوكوالت تبادل المعلومات.
 یتم التواصل مع السكان بشكل تقلیدي من قبل مركز كبار السن لتحدید االحتیاجات المستمرة لتقدیم●

 الوجبات الیومیة.



 التنسیق المستمر مع مقدم الخدمة Mystic Valley لبدء التخطیط لتوسیع الخدمات المقدمة لكبار●

 السن .
 

 اإلجراءات التي یتعین على جمیع المقیمین اتخاذها
 نصحت مراكز السیطرة على األمراض أن أفضل طریقة للوقایة من المرض هي تجنب التعرض
 لهذا الفیروس ، وقدمت عدًدا من الخطوات األساسیة التي یمكن لجمیع المواطنین اتخاذها لحمایة

 أنفسهم ، بما في ذلك: غسل یدیك كثیًرا ، وتجنب االتصال الوثیق مع هؤالء المرضى ، والبقاء في
 المنزل عند المرض ، وتغطیة السعال والعطس ، وتنظیف وتعقیم األسطح المالمسة بشكل متكرر.

 
 یمكن للمقیمین الذین لدیهم أسئلة أو مخاوف االتصال بالمدینة على مدار الساعة طوال أیام األسبوع

.revere.org@311 عن طریق االتصال برقم 311 أو عبر البرید اإللكتروني 

  التأهب للطوارئ بریفیر
 

 تشارك فرق السالمة والصحة العامة في مدینة ریفیر في جلسات إحاطة منتظمة مع هیئة إدارة الطوارئ في
 ماساتشوستس (MEMA) وعلى استعداد إلرسال متطوعین للطوارئ داخل المدینة حسب الحاجة. اعتباًرا

 من اآلن ، یستمر العمل في المدینة كالمعتاد وسُیحّدث الجمهور أي تغییرات. تشجع المدینة السكان على
 االستفادة من الخدمات عبر اإلنترنت إلجراء األعمال التجاریة في المدینة ، وستتبع قیادة مسؤولي الدولة

 فیما یتعلق بإلغاء األحداث العامة الكبیرة. ستكون جمیع عملیات إلغاء الحدث متاحة على
Revere.org/coronavirus 

 
 


