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O prefeito Arrigo descreve a próxima fase da estratégia de reabertura
responsável em Revere
Vacinas para professores e funcionários das escolas públicas de Revere
começam na próxima semana
Os testes móveis continuam à medida que a disponibilidade da vacina é
ampliada
Serviços de inspeção aumenta equipe para continuar o suporte para
conformidade de restaurantes
FOTO-OP às 16h de hoje: Parks & Recreation reabre quadras e campos
para atividades ao ar livre socialmente distantes
Quase um ano após a pandemia COVID-19 forçar o fechamento generalizado de escolas,
empresas e espaços de reunião, o prefeito Brian Arrigo descreveu hoje a estratégia
abrangente que apoiará um retorno seguro e responsável à escola, bem como a próxima
fase de reabertura para a economia local de Revere. A estratégia é o resultado de esforços
interdepartamentais conduzidos pela Equipe de Resposta a Emergências do COVID-19 da
cidade.
“Há muito o que ter esperança hoje, mais significativamente nossa capacidade de vacinar
nossos educadores e funcionários de escolas públicas que estão se preparando para
receber de volta nossos alunos para ensino presencial pela primeira vez em um ano”, disse
o prefeito Arrigo. “Quero ressaltar que, à medida que avançamos na reabertura, não
estamos voltando ao normal. Junto com nossa comunidade, estamos definindo um 'novo
normal' que inclui permanecer vigilante, seguir as orientações de saúde pública e adotar
uma abordagem definida e gradual para garantir que o progresso que alcançamos não seja
revertido”.
A estratégia de reabertura responsável de Revere inclui:


Vacinação de todos os educadores e funcionários das Escolas Públicas Revere. O
Conselho de Saúde da Revere oferecerá uma clínica de vacinação para centenas de
professores, administradores e funcionários das Escolas Públicas de Revere já na
próxima semana, com detalhes adicionais a serem disponibilizados nos próximos dias.











Pela primeira vez desde março de 2020, os alunos de Revere começarão a retornar aos
prédios das escolas para instrução presencial a partir da próxima semana.
Vacinação de residentes elegíveis. Além das opções por meio de farmácias locais,
centros de saúde e locais Mass Vax, o Conselho de Saúde de Revere continuará a
oferecer clínicas de vacinação conforme o fornecimento permitir, inclusive por meio de
quatro clínicas de segunda dose que estão por vir. O Conselho de Saúde também
continua a trabalhar com Revere Housing Authority para clínicas no local, bem como a
fazer visitas para vacinar os residentes domiciliados. A cidade espera anunciar opções
adicionais de vacinação nos próximos dias.
Teste móvel contínuo em áreas de impacto desproporcional. Em parceria com o
Mass General Brigham, a van de testes móveis da cidade continuará a oferecer testes
de auto-administrados em vários bairros durante o mês de março.
Continuar a apoiar os negócios de Revere para garantir a conformidade e a
recuperação. O departamento de Desenvolvimento Econômico da cidade continua a
fornecer assistência técnica e apoio aos proprietários de pequenas empresas, inclusive,
mais recentemente, por meio de um programa piloto de subsídio de US $ 250.000 para
restaurantes. Aplicando os aprendizados do verão passado, a equipe continua a
aumentar a capacidade para dar suporte a um número maior de restaurantes para
oferecer refeições ao ar livre em 2021, e trabalhará com o Conselho de Planejamento
da Área Metropolitana para avaliar e expandir sua gama de iniciativas de recuperação
de negócios. Neste fim de semana, os inspetores de saúde do COVID de Revere
também aumentarão a supervisão em restaurantes, uma vez que operam a 100 por
cento da capacidade, continuando a garantir uma distância mínima de seis pés entre as
festas, tamanho máximo do grupo de seis e duração máxima do jantar de 90 minutos.
Reabertura de campos e quadras públicos e incentivo à atividade ao ar livre. O
Departamento Parks & Recreation de Revere reabriu as quadras de basquete da cidade
esta semana e continuará monitorando a atividade enquanto fornece máscaras e
reforça as diretrizes atuais de saúde pública. Hoje às 16h, os membros da equipe de
basquete da Revere High School aproveitarão o bom tempo e as quadras recentemente
reabertas no Estádio Harry Della Russo para treinos ao ar livre enquanto se preparam
para o início da temporada. Os esportes para alunos do high school foi retomado em 1º
de março.
Retomar a programação presencial e com distanciamento social para idosos de
Revere. Hoje, a equipe do Centro Sênior sediou o Conselho de Assuntos de Anciões
em sua primeira reunião presencial desde março de 2020 para discutir a reabertura e os
planos de programação sênior para a primavera.
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