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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:19 أبریل 2020
 

 الحاالت اإلیجابیة في ریفیر على مقربة 700 حالة بعد أن وفر الحرس الوطني
 قدرة على اجراء لالختبار متزایدة ، وكشف عن عدد كبیر من الحاالت اإلیجابیة

 بدون أعراض
 سیذّكر النظام الصوتي المحمول لعربة مجلس المدینة زوار الشاطئ بالبقاء في المنزل

 ، وممارسة التباعد االجتماعي
 

  19 أبریل 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء
 انتقال  فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من االنتشار للمرض. حتى الیوم ،  19 ابریل 2020 ،

 تم إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس ب  694 حالة إیجابیة من فیروس
 كورونا  في مدینة ریفیر, بزیادة قدرها 115 منذ یوم الجمعة.

 
 "مع دخولنا الذروة ، ومع انتشار االختبار على نطاق واسع في مدینتنا ، نتوقع أن ترتفع الحاالت اإلیجابیة بشكل
 ملحوظ خالل األیام القلیلة القادمة. وقال العمدة أریجو: "إن أحدث البیانات التي تظهر لنا هي أنه من المحتمل أن
 یكون هناك المزید من األشخاص في مدینتنا الذین أصیبوا بالفیروس ولكنهم ال تظهر علیهم أعراض". "هذا یؤكد
 أهمیة االستمرار في القیام بدورك إلبطاء انتشار. حتى إذا كنت تشعر بصحة جیدة ، فیمكنك نشر الفیروس. على
 الرغم من الطقس الجمیل الیوم ، فإنني أحث جمیع المقیمین لدینا على البقاء في المنزل وحمایة أنفسهم وأحبائهم
 والسكان الضعفاء والعاملین األساسیین لدینا. إذا اضطررت لمغادرة منزلك ، فمن المهم للغایة أن ترتدي غطاء

 وجه ".
 

 من بین 115 حالة جدیدة في المدینة ، تقع الغالبیة العظمى في منشأة تمریض خاصة. تم إرسال الحرس الوطني
 إلى المنشأة في وقت سابق من هذا األسبوع إلجراء اختبار لكل مقیم وموظف. حتى مساء یوم السبت ، كان أكثر



 من نصف السكان الذین ثبتت إصابتهم إیجابیة بدون أعراض. تواصلت مدینة ریفیر بشكل متواصل مع إدارة
 المنشأة بخصوص القیود والبروتوكوالت ، وأصدرت استشارات صحیة عامة لجمیع مرافق كبار السن في 26

 مارس. وتشمل األمثلة على البروتوكوالت الموجودة ما یلي:
 

 حمایة شاملة للعین أثناء وجوده في مناطق رعایة المرضى للموظفین ، منذ األسبوع 3/28.●
 التطهیر و التعقیم في كل نوبة وزیادة ساعات مسؤولي النظافة المنزلیة.●
 زیادة عدد الموظفین في الوحدة المضمونة المعتمدة من الحرف.●
 مراقبة العالمات الحیویة للسكان واألعراض لفیروس كورونا ثالث مرات یومًیا.●
 ارتداء الكمامة الي مقیم یغادر المبنى أو في الممرات (كما هو مسموح به).●

 
 یتم إرسال عربة مجلس المدینة مرة أخرى إلى شاطئ الریفیر لبث تذكیر متعدد اللغات لزوار الشاطئ بالبقاء

 في المنزل وممارسة التباعد االجتماعي.
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