
Para liberação imediata: Segunda, 02 de novembro de 2020 
Contato: Gabinete do Prefeito, 781-286-8111 

 
  

Resposta da cidade de Revere ao COVID-19: Atualização de 2 de novembro de 
2020 

  
Conselho Municipal de Saúde de Revere atualiza os limites de capacidade para 

estabelecimentos de varejo 
 

Prefeitura está contratando Rastreadores de contato adicionais para apoiar o isolamento 
precoce e quarentena  

  
REVERE, MA - A partir desta segunda-feira, 2 de novembro, o Conselho de Saúde de Revere 
registrou 17 novos casos de COVID-19 na cidade. A cidade está recebendo em média 25,3 
novos casos por dia e sua média per capita de 7 dias é 46,8. No mês de outubro, o Município 
de Revere registrou 622 novos casos de COVID-19. Em comparação, a contagem total de 
casos da cidade em maio foi de 479. Estamos nos preparando para que todos esses números 
aumentem em novembro e pedimos aos residentes que permaneçam vigilantes e tomem 
precauções para nos ajudar a reduzir a propagação. Use uma máscara, evite reuniões, faça o 
teste. Você pode ver os dados atualizados em revere.org/coronavirus.  
 

Novos limites de capacidade de varejo entram em vigor amanhã 

A partir de terça-feira, 3 de novembro, na abertura dos negócios, o Conselho de Saúde da 
Cidade de Revere estará ajustando os limites de clientes em empresas de varejo, permitindo 
cinco clientes por 1.000 pés quadrados de área de vendas. Os inspetores da cidade estão 
visitando empresas hoje para fornecer números de limite de clientes atualizados e sinalização 
de janela. Os inspetores continuarão visitando todas as empresas diariamente para garantir a 
conformidade. As empresas que não estiverem em conformidade receberão uma advertência 
por escrito e estão sujeitas a multas de até $ 490,00 após violações repetidas. 

Outros requisitos existentes para varejistas permanecem em vigor: 

• Todas as empresas de varejo devem ter um membro da equipe na entrada para garantir 
que todos os clientes estejam usando uma máscara ao entrar e que não exceda o 
número limite de clientes. 

https://protect-us.mimecast.com/s/h80cC4xPv9sJw6OFVSsbJ?domain=publicinput.com
https://bcms-files.s3.amazonaws.com/GB7r14nbKy-1182/docs/PublicHealth/Covid-19-BOH-November-2-2020-Capacity-limit.pdf


• Se os varejistas estiverem se aproximando dos limites de clientes, uma linha deve ser 
formada fora do prédio que permita distância social de seis pés entre os clientes, 
conforme fizerem fila para entrar. 

  

Prefeitura contrata rastreadores de contato 

A cidade de Revere está ativamente recrutando rastreadores de contato de COVID temporários 
para horário integral. Esta é uma posição de trabalho remota por meio do Departamento de 
Saúde Pública (DPH), Parceiros na Saúde (PIH) e a equipe do Departamento Local de Saúde. 
Os rastreadores de contrato trabalharão com uma plataforma baseada em software (Civicore) 
para ligar para todos os contatos de qualquer pessoa com diagnóstico de COVID-19 para 
documentar uma verificação de sintomas, encaminhá-los para testes de acordo com os 
protocolos estabelecidos e fornecer-lhes instruções para quarentena. Para se candidatar a esta 
posição, visite www.revere.org/jobs. Aplicações válidas até segunda, dia 16 de novembro, às 
17 horas. 
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