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Resposta da Cidade de Revere ao CODIV-19: 

Atualização 23 de Março, 2020.  

  

Anuncio para Se Ficar em Casa, Cessar o Funcionamento 
das Empresas Não Essenciais, Com Efeito, Amanha ao Meio-

dia. 

23 de Março, 2020 — A Equipa de Resposta à Emergência da Cidade de Revere continua a 
tomar medidas proativas para retardar a transmissão do COVID-19 na comunidade e preparar-
se para uma maior propagação da doença. 

 

 Até hoje, 23 de Março, 2020, registaram-se 8 casos confirmados do COVID-19 na Cidade 
de Revere. A Cidade espera que este número aumente à medida que os testes estejam mais 
disponíveis. Em todos os 8 casos, o rastreamento de contacto está a ser realizado para 
determinar e identificar todos os indivíduos que tiveram contato direto e face à face com o 
indivíduo afetado.Se não foi contactado pelo Conselho de Saúde da Cidade 
de Revere, é porque não é considerado um contacto direto de um desses casos positivos. 

Hoje, o Governador Baker instruiu o Departamento de Saúde Pública a emitir um aviso 
de “Fique em casa” para todos os residentes e proibiu reuniões de mais de 10 pessoas. Este 
comunicado entra em vigor amanhã ao meio-dia e permanecerá vigente até 7 de abril. Ficar em 
Casa significa evitar viagens e atividades desnecessárias nas próximas duas semanas. 
Residentes com mais de 70 anos ou com condições de saúde subjacentes devem limitar o 
máximo possível as interações com outras pessoas. 

 

  



O Governador também ordenou o fechamento dos locais de tijolo e argamassa, de todas as 
empresas que não prestam Serviços Essenciais, a partir de amanhã ao meio-dia e 
permanecerá em vigor até 7 de Abril. Mercearias, farmácias e instalações médicas 
permanecem abertos. Uma lista completa de empresas essenciais pode ser encontrada em 
mass.gov/covid19  

"Nós estamos a apelar ao público para levar essas medidas a sério e nos ajudar a deter a 
disseminação do coronavírus na nossa comunidade”, disse o Presidente 
da Câmara Arrigo. “Não posso enfatizar o suficiente o quão importante é para cada pessoa na 
nossa comunidade - independentemente da sua idade ou condição de saúde – que leve 
em consideração os vizinhos e a comunidade e faça sua parte ficando em casa". 

 

O Presidente da Câmara Arrigo é informado diariamente, por membros da sua Equipa de 
Resposta à Emergência, para coordenar esforços entre os departamentos da Cidade. O 
Presidente da Câmara e os oficiais estão, também, a juntar-se, diariamente, às autoridades 
estaduais e federais para coordenar estratégias regionais de contenção. Todas as atualizações 
para os moradores de Revere estão a ser divulgadas regularmente no Revere.org e através 
das redes sociais. 

Atualização dos serviços da Cidade 

• No dia 19 de Março 2020, o Presidente da Câmara Arrigo declarou Estado de 
Emergência na Cidade de Revere.  

• Não há interrupção dos serviços básicos da Cidade fornecidos pela Polícia de Revere, 
Bombeiro, EMS (Serviço Médico de Emergência), Departamento de Obras Públicas 
e Revere 311. 

• Os residentes devem se subscrever em revere.org/coronavirus para receberem 
notificações por email e mensagem de texto. 

• Revere 311 continua com todos os funcionários e, os seus moradores que tenham 
perguntas ou preocupações, são encorajados a contactar a Cidade pelo número 311 
(ou 781-286-8311) ou por email Revere311@revere.org. 

• Todos os edifícios da cidade estão fechados ao público até novo aviso, e os serviços 
aos residentes continuam disponíveis em Revere.org. 

• Todos os parques e parques recreativos (playgrounds) estão fechados até próxima 
ordem. 

• Os serviços de busca de refeições, “grab-and-go meal services”, estão disponiveis para 
todos os estudantes e famílias em todos os oito estabelecimentos escolares. O café da 
manhã e o almoço serão fornecidos a qualquer criança que precise, de Segunda a 
Sexta-feira, das 10 as 11 horas da manhã e das 11 horas da manhã à 1 hora da 
tarde. 

• Está disponível um pacote informativo de ajuda mútua para residentes que inclui um 
conjunto de recursos relacionados com questões como acesso à comida, cuidados de 
saúde, transporte, direito a alojamento e outros. O documento eletrónico será atualizado 
diariamente às 4 horas da tarde. 

• A Cidade de Revere publicou uma página que descreve os recursos para pequenas 
empresas, empregadores, organizações sem fins lucrativos e / ou trabalhadores 
afetados. A página será atualizada constantemente pela equipe da Cidade, à medida 
que as informações estiverem disponíveis. 

•  O banco de dados de voluntários da Cidade de Revere está aberto para pessoas que 
procuram ajudar nas próximas semanas. 



  

Ações a serem tomadas por todos os residentes da Revere 

O “Centers for Disease Control” (Centro para o Controlo de Doenças) recomendou que a 
melhor maneira de prevenir doenças é evitar a exposição ao vírus e forneceu várias 
recomendações simples que todos os cidadãos podem adotar para se proteger, incluindo: lavar 
as mãos frequentemente, evitar contacto próximo com aqueles que estão doentes, ficar em 
casa se estiver doente, cobrir tosses e espirros, limpar e desinfetar as superfícies 
frequentemente tocadas. 
 

 
Preparação para situação de emergência em Revere 

As equipas de Segurança e Saúde Pública da Cidade de Revere estão a participar de reuniões 

regulares com a “Massachusetts Emergency Management Authority (MEMA)”, autoridade de 

gestão de emergência de Massachusetts, e estão preparadas para enviar voluntários de 

emergência a Cidade, caso necessario. 


