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Prefeito Arrigo e o Conselho de Saúde de Revere
lançam campanha para alcançar a meta de vacinação
de 70% até 4 de julho
Campanha "Let’s Do This, Revere” (“Vamos fazer isso,
Revere") traz líderes comunitários e residentes no esforço
para acabar com a pandemia
REVERE - Hoje o prefeito Brian Arrigo e o Conselho de Saúde de Revere anunciaram o
lançamento de sua campanha para atingir a meta de 70 por cento dos residentes
vacinados até 4 de julho, um marco importante para alcançar a imunidade do rebanho e
acabar com a pandemia. A campanha, "Vamos fazer isso, Revere", apresenta residentes e
líderes comunitários em uma campanha digital e impressa multilíngue, bem como um
sistema de monitoramento de termômetro em toda a cidade que fornecerá atualizações
semanais para os residentes.
“O lançamento da vacina é o nosso caminho para retornar à normalidade após um ano
incrivelmente desafiador”, disse o prefeito Brian Arrigo. “A campanha “Vamos fazer isso,
Revere” visa criar entusiasmo em torno das possibilidades de uma Revere totalmente
vacinada. Quanto mais residentes forem vacinados, mais perto estaremos de voltar às
atividades que amávamos antes da pandemia.”
Na quinta-feira, 15 de abril, 23,6% dos residentes de Revere haviam sido totalmente
vacinados. Segunda-feira, 19 de abril, o programa estadual de distribuição de vacinas abriu
elegibilidade para todos com 16 anos ou mais.
Os recursos da campanha:
● 7 termômetros posicionados pela cidade, que serão atualizados semanalmente para
fornecer à comunidade atualizações de progresso e motivação

● As histórias de vacinação de dezenas de líderes comunitários, apelidados de
"campeões da vacina", que representam a diversidade da cidade. Nossos campeões da
vacina incluem o prefeito Brian Arrigo e Daveen Arrigo, a representante Jessica
Giannino, Alberto Vasallo, a Dra. Nathalee Kong, Felix Arroyo, o padre Xavier, Dimple
Rana, Michael Hinojosa, Olga Tacure, Fatou Drammeh, Dean Paskos (Frankie
Fannabla), Kourou Pich , Nezha Louaddi, Brandon Brito, Padre John Sheridan, Angelica
Cardona-Ramirez e Diana Cardona.
● Cartazes e folhetos apresentando líderes comunitários e direcionando os residentes aos
recursos de vacinação
● Molduras do Facebook para download para residentes e líderes comunitários usarem
para compartilhar sua história de vacinação em Inglês, Espanhol, Árabe, e Português.
A divulgação continua com os embaixadores COVID de Revere, que distribuem rotineiramente
folhetos multilíngues de clínicas para empresas, funcionários, templos religiosos e bairros. Os
embaixadores COVID fornecem suporte multilíngue nas clínicas de vacinas do Conselho de
Saúde de Revere e ajudam a responder a perguntas na Linha Direta da Vacina de Revere
(781-286-8182).
Atualmente, os residentes de Revere podem ser vacinados em várias clínicas e farmácias. Os
residentes são incentivados a se inscrever para receber atualizações do Conselho de Saúde de
Revere em www.revere.org/vaccine-signup para se manterem informados das clínicas
promovidas pela cidade. Se inscreva no Estado no site da MassVax ou ligue para 2-1-1 para
ser notificado quando houver um horário disponível para você. East Boston Neighborhood
Health Center continua a vacinar no Wonderland Ballroom - ligue para 617-568-4870 ou visite
www.ebnhc.org para agendar um horário.
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