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Resposta da Cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 21 de abril de 2020 
 

Testes para COVID-19 disponíveis para Todos os residentes de Revere 
 

Escolas Públicas de Revere fechadas pelo restante do Ano Letivo 
 

Despensa de Alimentos Gratuitos continua na Rumney Marsh Academy 

21 de abril de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere continua a 
tomar medidas proativas para retardar a transmissão na comunidade do COVID-19 e se 
preparar para a disseminação do vírus. Em 21 de abril, o Departamento de Saúde Pública de 
Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 733 casos 
positivos de COVID-19 na cidade de Revere. Trinta residentes de Revere morreram como 
resultado do vírus; 162 moradores se recuperaram. 

"As projeções mostram que estamos chegando ao 'pico' e precisamos que nossos moradores 
continuem o curso", disse o prefeito Arrigo. "Por favor, fique em casa e ajude a salvar vidas." 

Agora, os testes estão disponíveis em dois locais para qualquer residente de Revere que esteja 
com sintomas do COVID-19: Beth Israel Deaconess Chelsea (Broadway) e MGH Chelsea 
HealthCare (Everett Ave). Nenhum seguro ou PCP é necessário, nenhum encaminhamento é 
necessário e nenhuma pergunta é feita. Residentes com perguntas devem ligar para o 311. 

Após o anúncio do governador Baker de que todas as escolas permanecerão fechadas até o 
final do ano acadêmico, as Escolas Públicas da cidade de Revere estão trabalhando para 
comunicar os próximos passos a todas as famílias, com o objetivo de continuar a fornecer o 
máximo de recursos possíveis. Atualizações frequentes são disponibilizadas no 
RevereK12.org. 

Hoje, a cidade centralizou suas operações de distribuição de alimentos na Rumney Marsh 
Academy, localizada na American Legion Highway. Uma despensa de comida gratuita será 
aberta neste local todas as quartas-feiras à noite, das 19h às 20h30 a todos os residentes 
necessitados. O programa de entrega de alimentos da cidade também continuará de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 14h, para residentes com mais de 60 anos, que tenham problemas de 
mobilidade ou estejam em quarentena médica.  
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