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Com resultados positivos três vezes maior que a 
média do estado, prefeito Arrigo e o Conselho 

Municipal de Saúde de Revere anuanciam suspensão 
de todos os eventos e programação da cidade 

  

Estudantes das Escolas Públicas de Revere terão aulas 
remotamente até que os números melhorem 

  

Ação no fim de semana para estimular vigilância 

  

Quinta, 6 de agosto de 2020 -- 
Hoje, o prefeito Brian Arrigo, a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Revere, 
Dra. Nathalee Kong e a Superintendente Escolar, Dra. Dianne Kelly, anunciaram uma 
série de medidas que a prefeitura adotará em resposta a tendências recentes e 
alarmantes dos dados COVID-19 da cidade. 
  
Nas últimas duas semanas, a cidade de Revere viu sua média diária de novos casos 
triplicar, pois os testes aumentaram 55%. A taxa de teste positivo da cidade está acima 
de 6% pela segunda semana consecutiva, quase o triplo da média de uma semana do 
estado. As equipes de rastreamento de contatos estão se conscientizando cada vez 
mais da disseminação em grandes reuniões privadas, incluindo um caso na cidade de 
Revere, no qual um único indivíduo infectou pelo menos 20 membros da família e 
amigos em reuniões. 
  
Hoje o prefeito Arrigo anunciou o seguinte:  
 

• Todos os eventos patrocinados e autorizados pela cidade serão suspensos 
até melhoria dos números. Isso inclui eventos anuais como o Fall Festival e 
Pumpkin Dash, todas as programações recreativas para adultos e a graduação 
da Revere High School, que esta agendada para terça, 11 de agosto. A 



prefeitura o departamento escolar trabalharão com os estudantes para planejar 
uma cerimônia alternativa que represente menos riscos à saúde pública. 

 

 

• Estudantes das Escolas Públicas de Revere terão aulas remotas até 
melhoria dos números. O Comitê Escolar formalizará essa decisão na reunião 
de segunda-feira à noite. O Departamento Escolar continuará a trabalhar em 
direção a uma data de início em setembro e compartilhará detlahes adicionais 
com as famílias assim que disponíveis. 
 

• Em colaboração com o Departamento de Saúde Pública do Estado de 
Massachusetts e Equipe de Rastreamento de Contato, amanhã a cidade dará 
início a uma ação de fim de semana para conscientizar sobre as tendências 
recentes dos números e estratégias de contenção com foco na praia de Revere, 
comunidades de fé e residentes falantes de Espanhol e Português.  
 
 

  

As autoridades de saúde pública de Revere estão pedindo aos residentes que 
aproveitem os testes gratuitos para COVID-19 operando na Revere High School até 13 
de agosto como parte da iniciativa “Pare a Contaminação” da administração Baker-
Polito. Os testes para pessoas à pé ou de carro estão disponíveis de segunda a 
sábado no estacionamento da Revere High School sem nenhum custo, sem seguro, 
sem identificação e sem necessidade de agendamento.  
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