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Cidade de Revere fornece atualização sobre suporte e 

fiscalização empresarial  

 

As atuais restrições de negócios permanecerão em vigor, com 

maior monitoramento de conformidade 

 

Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 - Hoje o prefeito Brian Arrigo forneceu uma 

atualização sobre a abordagem atual da cidade para a fiscalização de negócios e o 

trabalho em andamento para fornecer maior apoio financeiro e incentivos para 

empresas que cumpram as diretrizes de segurança do COVID. Esta manhã, o 

Conselho de Saúde de Revere registrou 57 novos casos de COVID-19 entre os 

residentes. O Revere tem agora uma média de 91.1 novos casos por dia e sua taxa de 

positividade em 14 dias é de 10,2%. 

Após um anúncio na segunda-feira de cidades vizinhas relacionado a uma reversão de 

reabertura de empresas, a cidade de Revere está oferecendo aos residentes e 

empresas um lembrete das restrições atuais que permanecerão em vigor: 

·        Grandes varejistas: A capacidade em grandes varejistas e 

supermercados permanece em cinco clientes por 1.000 pés quadrados de 

área de varejo. Essa restrição está em vigor desde o início de novembro. O 

Conselho de Saúde da cidade de Revere tem constantemente exigido e 

aplicado limites de capacidade mais rígidos do que as diretrizes estaduais 

exigem.  

·        Restaurantes: Os restaurantes continuarão a ter permissão para 

oferecer refeições internas aos clientes com os limites existentes em vigor; 

incluindo as mesas que devem estar a um mínimo de seis pés de distância, 

uso de máscaras para os clientes, a menos que estejam comendo ou 

bebendo ativamente, limite de tempo de 90 minutos, com tamanho de 

grupo máximo de seis pessoas. A maioria dos restaurantes em Revere não 

opera serviço de bar desde o início da pandemia e, portanto, as restrições 



relacionadas ao serviço de bar não se aplicam, exceto no caso de três 

estabelecimentos que estão operando dentro das diretrizes atuais.  

·        Academias e centros fitness: As instalações continuarão a ter 

permissão para operar a 40% de sua capacidade total, sendo necessário o 

uso de máscaras, limpeza, ventilação e outros protocolos existentes em 

vigor. As academias e centros fitness da cidade demonstraram forte 

conformidade com os requisitos de segurança do COVID, e duas instâncias 

de não conformidade foram reforçadas e corrigidas.  

·        Outras restrições relacionadas ao entretenimento interno e museu em 

comunidades vizinhas não são aplicáveis à cidade de Revere.  

"Sempre usamos os dados como nosso guia para tomar as decisões certas para a 

cidade de Revere", disse o prefeito Arrigo. "Durante a pandemia, muitas das medidas 

que adotamos estão entre as mais rígidas da Comunidade para lidar com as altas taxas 

de casos em nossa cidade. Continuaremos a fazer o que é certo para nossos 

residentes e empresas, e seguir as orientações de nossos especialistas em saúde 

pública. Para nossos residentes que desejam apoiar as empresas que estão passando 

por dificuldades extremas durante esta segunda onda, eu pediria que evitem grandes 

reuniões e permaneçam vigilantes em sua exposição a outras pessoas fora de casa." 

O Departamento de Serviços de Inspeção está realocando recursos de inspeção para 

passar pelos principais distritos comerciais da cidade sete dias por semana. O 

monitoramento e a fiscalização nos finais de semana serão aumentados e, em média, 

os inspetores estão conduzindo 660 inspeções por semana. Desde agosto, o 

Departamento de Serviços de Fiscalização da cidade realizou 6.143 fiscalizações e 

documentou 51 casos de não conformidade. 

Até o momento, a cidade de Revere forneceu US $ 414.500 a 104 empresas durante a 

pandemia. Embora os fundos de alívio federais expirem em 30 de dezembro e nenhum 

novo programa seja aprovado pelo estado antes desse prazo, a cidade está buscando 

ativamente outros meios para fornecer apoio financeiro adicional e incentivos para 

empresas de Revere que continuam passando por dificuldades como resultado do 

COVID-19, e demonstrar conformidade com os atuais requisitos e recomendações de 

segurança do COVID.   
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