Cidade de Revere Reação ao COVID-19:
atualizações 16 de março, 2020
A equipe de atendimento às emergências continuará implementando
estratégias de contenção
Serviços de refeições prontas para retirada (Grab-and-Go Meal)
estarão disponíveis para todos os alunos de todas escolas públicas de
Revere
Mensagem para Moradores: Por favor, ficar em casa
16 de março, 2020-Hoje a equipe de atendimento às emergências relacionadas ao COVID-19 da cidade de
Revere continua a tomar medidas proativas para retrair a transmissão comunitária da COVID-19 e se prepara
para a propagação da doença. Embora ainda não haja casos relatados e confirmados de COVID-19 na
cidade de Revere até o dia de hoje, 16 de março de 2020, a cidade supõe que isso irá mudar.
"Esta semana a nossa equipe está fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para retardar a propagação
do coronavírus em nossa comunidade, apoiando as nossas populações mais vulneráveis, e assegurando a
continuidade completa de serviços da cidade para os nossos moradores", disse o prefeito Arrigo. "As ações
que tomamos esta semana serão fundamentais para reduzir um pico de casos que possivelmente iria
sobrecarregar o nosso sistema de saúde - e literalmente salvar vidas. Cada um de nós devemos fazer a
nossa parte. Minha mensagem para os moradores hoje: por favor fiquem em casa da melhor forma possível.
Atualizações dos Serviços da Cidade
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No domingo, 15 de março, 2020, o prefeito Arrigo anunciou que a prefeitura seria fechada ao público
até nova ordem, e que os serviços para os moradores permanecem disponíveis no website
Revere.org. Todos os edifícios das escolas públicas, centro de recreações, biblioteca pública, centro
comunitário e centros para idosos permanecerão fechados ao público. Programações que são
normalmente fornecidas dentro destes edifícios serão colocadas à disposição do público on-line e via
Revere TV esta semana.
Não haverá nenhuma interrupção nos serviços básicos da cidade fornecidos pelo Departamento
de Obras Públicas e Revere 311.
Escolas Públicas de Revere começaram hoje o serviço de refeições prontas disponíveis a todos os
alunos e familiares em todas oito localizações escolares, servindo 350 refeições. Café da manhã e
almoço será fornecido a qualquer criança de Revere que necessite, independentemente de qual
escola estão matriculados. Café-da-manhã será fornecido de segunda à sexta-feira, entre 10-11
horas da manhã e almoço fornecido 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Planos virtuais de aprendizagem para todos os níveis de ensino serão disponibilizados no
RevereK12.org. Dispositivos móveis serão fornecidos a qualquer aluno que não tem acesso à
nenhum em casa. Mais informações estão disponíveis aqui.
A Prefeitura está continuando divulgação para empresas da área para começar a implementação
dos mandatos do Governador Baker proibindo reuniões de mais de 25 pessoas, bem como o
consumo no local, em restaurantes e bares. Serviços de Inspeções e a Polícia de Revere começará
execução dessas ordens a partir do momento em que entrarão em vigor na terça-feira 17 de Março
e fazem o incentivo desses estabelecimentos fornecerem ofertas de take-out (para buscar).
O Revere 311 permanece com equipe completa e os residentes com perguntas ou preocupações
são incentivados a entrar em contato com a Cidade discando 311 (ou 781-286-8311) ou e-mail
Revere311@revere.org O volume de chamadas duplicou hoje.
O banco de dados de voluntários de Revere foi aberto na sexta-feira para os indivíduos que
procuram ajudar ao longo das próximas semanas. Os voluntários que se inscreverem com a
cidade serão contactados assim que as tarefas forem identificadas.

•

O prefeito está sendo informado diariamente por membros da equipe de resposta a emergências ao
mesmo tempo em que coordenam os esforços de resposta em todos os departamentos da cidade.
As autoridades municipais também estão participando de reuniões diárias com autoridades
estaduais e federais. Todas as atualizações para os residentes de Revere estão sendo
compartilhadas regularmente em Revere.org e através das mídias sociais.

Saúde e Bem-estar das populações vulneráveis

A cidade continua focada de forma proativa no apoio às populações com maior risco de desenvolver doenças
graves provenientes do COVID-19, incluindo idosos e pessoas de todas as idades com graves condições de
saúde subjacentes. As ações tomadas incluem:
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O estabelecimento de uma rede para se conectar com os idosos em toda a cidade para permitir
check-ins contínuos de bem-estar por telefone.
Parceria com a farmácia Rite-Aid, que garantiu aumentar o número de entregas de medicamentos
de prescrição, e divulgação em curso para CVS Pharmacy e Walgreens para estabelecer
compromissos de parceria.
Divulgação para todos os idosos de habitação públicos e privados na cidade de Revere para
estabelecer protocolos de compartilhamento de informações
Divulgação para os moradores tradicionalmente servidos pelo centro de idosos para determinar as
necessidades contínuas para a entrega de refeições diárias
Coordenação contínua com provedor de serviços Mystic Valley para iniciar o planejamento de
extensão dos serviços oferecidos aos idosos

Ações que todos moradores de Revere devem tomar

O Centro de Controle de Doenças aconselhou que a melhor maneira de prevenir a doença é evitar serem
expostos a este vírus, e tem proporcionado uma série de passos básicos que todos os cidadãos podem
tomar para se proteger, incluindo: Lavar as mãos frequentemente, evitar contato próximo com pessoas que
estão doentes, ficar em casa se estiver doente, cobrir tosses e espirros, limpeza e desinfecção de superfícies
frequentemente tocadas.
Preparação de Revere para Emergências

As equipes de segurança pública e de saúde da Cidade de Revere estão participando regularmente de
reuniões com a Autoridade de Gestão de Emergência Massachusetts (MEMA) e estão preparadas para
enviar voluntários de emergência dentro dos limites da cidade, conforme necessário.
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