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Prefeito Arrigo incentiva os residentes a celebrar o
Halloween com segurança, evitando atividades de alto
risco, incluindo doces ou travessuras tradicionais,
festas e casas mal-assombradas
Parks & Recreation Anuncia Evento Alternativo de Pista
Spooktacular para Famílias celebrarem
7 de outubro de 2020 - Hoje o prefeito Brian Arrigo pediu aos residentes de Revere que façam
planos para celebrar o Halloween com segurança e evitar atividades de alto risco, incluindo
doces ou travessuras tradicionais, festas e casas mal-assombradas. Durante as próximas
quatro semanas, a cidade trabalhará para fornecer aos residentes informações sobre os riscos
associados às várias atividades do Halloween, para que possam tomar decisões informadas
para si próprios e suas famílias. O Departamento de Parks and Recreation da cidade de
Revere desenvolveu um plano alternativo para um evento drive-thru "Pista Spooktacular" que
incorpora orientação de saúde pública Covid-19 e fornece às famílias de Revere uma
oportunidade de participar com segurança das festividades de Halloween.
Desde 7 de outubro, o Conselho de Saúde Revere foi notificado pelo Departamento de Saúde
Pública de Massachusetts de 2.800 casos positivos e prováveis de COVID-19 na cidade de
Revere. A cidade está recebendo em média 10,3 novos casos por dia. Revere é atualmente
classificada como uma comunidade de "alto risco" pelo estado; na semana passada, a cidade
teve a terceira maior taxa de casos positivos per capita em Massachusetts.
“Halloween é um dos feriados favoritos da minha família, mas para a saúde da nossa
comunidade, temos que comemorar de forma diferente este ano. Esperamos que esta opção
alternativa forneça aos nossos jovens uma maneira mais segura de se divertir ”, disse o prefeito
Arrigo. Mas temos que permanecer vigilantes para garantir que estejamos na melhor posição
possível com o início de um clima mais frio e na expectativa de outro pico de casos. Estou
pedindo aos nossos residentes que nos apoiem nesse esforço, não participando de atividades
de alto risco. Nós estamos todos juntos nisso."

Pista Spooktacular Halloween
O Departamento de Parks and Recreation de Revere está realizando a Pista Spooktacular de
Halloween deste ano na 101 School Street (Revere High School) no dia 31 de outubro, das 12h

às 16h. Os adultos irão de carro até o evento e os jovens caminharão pela Pista Spooktacular
enquanto observam as diretrizes de distanciamento social. O motorista de cada veículo deve
permanecer no carro, e um segundo adulto é incentivado a acompanhar as crianças menores.
A equipe de Parks and Recreation estará à disposição para acompanhar as crianças quando
necessário. Máscaras serão exigidas para todos os participantes. O evento é apenas para
residentes de Revere e cada veículo deve se registrar para um horário com antecedência em
www.revererec.org. Para mais informações, favor contactar o escritório do Revere Parks and
Recreation em 781-286-8190.

Orientação para as celebrações do Halloween
O Centers for Disease Control forneceu orientação abrangente relacionada aos níveis de risco
associados às atividades tradicionais do Halloween.
Atividades de alto risco devem ser evitadas para ajudar a prevenir a propagação do vírus
e incluem:








Participar de doces ou travessuras tradicionais, onde guloseimas são entregues a
crianças que vão de porta em porta
Ter um porta-malas onde as guloseimas são distribuídas dentro de porta-malas de
carros enfileirados em grandes estacionamentos
Participar de festas lotadas à fantasia realizadas em ambientes fechados
Ir para dentro de uma casa mal-assombrada, onde as pessoas podem estar
amontoadas e gritando
Fazer passeios de feno ou trator com pessoas que não estão em sua casa
Uso de álcool ou drogas, o que pode prejudicar o julgamento e aumentar os
comportamentos de risco
Viajar para um festival de outono rural que não seja em sua comunidade se você mora
em uma área com propagação comunitária de COVID-19

A cidade está incentivando os residentes a participarem de atividades de baixo risco,
incluindo:










Escultura ou decoração de abóboras com membros da sua família e exibí-las
Escultura ou decoração de abóboras ao ar livre, a uma distância segura, com vizinhos
ou amigos
Decorar sua casa, apartamento ou área de estar
Fazer uma caça ao tesouro de Halloween, onde as crianças recebem listas de coisas
com o tema do Halloween para procurar enquanto caminham ao ar livre, de casa em
casa admirando as decorações de Halloween à distância
Ter um concurso virtual de fantasias de Halloween
Ter uma noite de cinema de Halloween com pessoas com quem você mora
Fazer uma caça ao tesouro do tipo "doces ou travessuras" com os membros da sua
família, dentro ou ao redor de sua casa, em vez de ir de casa em casa

As atividades de risco moderado incluem:











Participar de doces ou travessuras de mão única, onde sacos de guloseimas
embrulhados individualmente são alinhados para as famílias pegarem e levarem
enquanto continuam com distância social (como no final de uma garagem ou na beira
de um quintal)
Se você estiver preparando sacos de guloseimas, lave as mãos com água e sabão por
pelo menos 20 segundos antes e depois de preparar os sacos.
Ter um pequeno grupo ao ar livre, desfile de fantasias ao ar livre onde as pessoas estão
distantes mais de 6 pés
Participar de uma festa à fantasia realizada ao ar livre, onde máscaras de proteção são
usadas e as pessoas podem permanecer a mais de 6 pés de distância
Ir para uma floresta assombrada ao ar livre, de mão única, onde o uso de máscara
apropriada é obrigatório e as pessoas podem permanecer a mais de 6 pés de distância
Se houver probabilidade de gritar, recomenda-se um maior distanciamento. Quanto
maior a distância, menor o risco de propagação de um vírus respiratório.
Visitar plantações de abóboras ou pomares onde as pessoas usam desinfetante para as
mãos antes de tocar nas abóboras ou colher maçãs, usar máscaras é incentivado ou
imposto e as pessoas são capazes de manter o distanciamento social
Ter uma noite de filmes de Halloween ao ar livre com amigos da família locais e
pessoas com pelo menos 6 pés de distância
###

