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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:3 أبریل 2020   
 عدد محدود من العمالء في جمیع البقالة وتجار التجزئة األساسیة الكبیرة

 یتوفر الدعم لمشاریع األعمال الصغیرة
 تجاوزت شبكة ریفیر التطوعیة 200

 
 

 3 أبریل 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء انتقال
 فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من االنتشار للمرض. حتى الیوم ، 3 ابریل 2020 ، تم إخطار
 مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس بـ218   حالة إیجابیة من فیروس كورونا

 في مدینة ریفیر.
 

 حدود التسوق للمتسوقین في جمیع متاجر البقالة ومتاجر التجزئة األساسیة الكبیرة یوم األربعاء ، 1 أبریل ،
 عمل قسم خدمات التفتیش بالمدینة مع جمیع متاجر البقالة وتجار التجزئة األساسیین و الكبار لبدء الحد من

 عدد المتسوقین المسموح لهم بالدخول في الحال ، بناًء على إجمالي اللقطات المربعة واألشغال . حرًصا
 على سالمة العمالء والموظفین ، یمكن لـ Market Basket و BJ's و Target و Price Rite و
 Stop & Shop و Big Lots أال یسمحوا بأكثر من 140 عمیًال في نفس الوقت - ما یقرب من 20



 بالمائة من إجمالي حدود اإلشغال في المتاجر. تعمل كل من CVS Pharmacy و Walgreens و
 Rite Aid و PetCo على الحد من عدد العمالء إلى 24 ، ویقتصر محل New Deal على البقالین

 على 15 عمیًال في المرة الواحدة. یجب على المتسوقین توقع خطوط وممارسة االبتعاد االجتماعي والصبر
، Revere 311 أثناء انتظار الدخول. یجب توجیه أي مخاوف تتعلق بالمسافة االجتماعیة في المتاجر إلى 

 التي ستخطر خدمات الفحص.
 

 یعمل موظفو المدینة المتاحون لدعم األعمال الصغیرة مع مجتمع األعمال التجاریة الصغیرة في مدینة
 ریفیرللمساعدة في التنقل في القیود ذات الصلة بفیروس كورونا ، وتقدیم المساعدة في التقدم لبرامج القروض

 الفیدرالیة ، واستكشاف الخیارات المتاحة الستمراریة األعمال. یمكن للشركات إرسال برید إلكتروني إلى
 smallbusiness@revere.org مع األسئلة أو طلبات المساعدة أو لتلقي تحدیثات مستمرة حول البرامج

 المتاحة. یتم مراقبة الحساب من قبل موظفي التنمیة االقتصادیة في المدینة

 

 انضم مئات من السكان إلى شبكة المتطوعین تلقى فریق التواصل في المدینة أكثر من 200 مشاركة من
 المقیمین المهتمین بفرص التطوع خالل الوباء. تم تكلیف العدید منهم بإجراء مراقبة لصحة مركز كبار السن

 رفیعة المستوى ، وتقدیم الطعام لكبار السن وغیرهم من السكان المعرضین للخطر ، ودعم جهود مخزن
 الطعام المحلي. هناك طلب مرتفع على المتطوعین ثنائیي اللغة. یمكن لألفراد الراغبین في االنضمام إلى

 شبكة المتطوعین التسجیل في Revere.org. یجب على جمیع المتطوعین اجتیاز وإتمام فحص فیش
.CORI وتشبیه  

 یتم إطالع العمدة أریجو یومًیا من قبل أعضاء فریق االستجابة للطوارئ الخاص به لتنسیق الجهود عبر
 أقسام المدینة. یواصل هو ومسؤولو المدینة االنضمام إلى اإلحاطات الیومیة مع المسؤولین الوالئیین

 والفدرالیین لتنسیق استراتیجیات االحتواء إقلیمیًا.  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.●
 

 اعتباًرا من یوم الجمعة الموافق 3 أبریل ، توجد قیود على وقوف السیارات على شاطئ ریفیر ،●
 وقد حظر أمر الطوارئ الذي أصدره الحاكم بیكر جمیع األنشطة الثابتة على شواطئ الوالیة ،

  باإلضافة إلى األنشطة الترفیهیة التي تجعل المشاركین على اتصال بدني وثیق.

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus


 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  هنا  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.

 
 

 اإلجراءات التي یتعین على جمیع المقیمین احترامها

 أصدرت وزارة الصحة العامة بوالیة ماساتشوستس نصائح "البقاء في المنزل" لجمیع السكان ،

 ساري حتي 7 أبریل ، والحاكم بیكر حظر من  التجمعات ألكثر من 10 أشخاص. البقاء في المنزل

 یعني تجنب أي سفر وأنشطة غیر ضروریة غضون األسبوعین القادمین. یجب على السكان الذین

 تزید أعمارهم عن 70 عاًما أو الذین یعانون من ظروف صحیة سیئة  الحد 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

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
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


 مریض ، البقاء في المنزل عند المرض ، تغطیة السعال والعطس ، تنظیف وتطهیر األسطح

 المالمسة بشكل متكرر.
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