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Resposta da Cidade Revere ao COVID-19:
Atualização de 08 de abril de 2020
8 de abril de 2020
Equipe de Resposta a Emergências se concentra primeiro nas pessoas
Cuidando um do outro, compartilhando dados e implementando
proteções para todos
8 de abril de 2020 - A Equipe de Resposta a Emergências da cidade de Revere
continua a tomar medidas proativas para retardar a transmissão do COVID-19
na comunidade e se preparar para a disseminação do vírus. Em 8 de abril de
2020, o Departamento de Saúde Pública de Revere foi notificado pelo
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de 307 casos positivos de
COVID-19 na cidade de Revere.
Fonte Aberta de Dados
Como parte de um esforço para garantir a transparência dos dados, os
residentes interessados em dados mais detalhados de casos COVID-19 na
cidade de Revere agora podem visualizar atualizações regulares sobre
no Revere.org - incluindo o total de casos confirmados, aumentos percentuais
diários, recuperações totais e mortes relacionadas. O Revere.org agora

também inclui uma página detalhando as ofertas e o horário atuais de todos
os bancos da cidade.
Cuidando uns dos outros
Desde a sua criação, em 18 de março, a equipe de alcance externo da cidade
de Revere tem se concentrado no apoio a populações vulneráveis em todo o
país, incluindo idosos, jovens, baixa renda, sem teto, moradores com
dificuldades de locomoção e indocumentados. Apenas nas três primeiras
semanas de operação, a equipe:







Lançou a Rede Comunitária de Apoio de Revere, uma coalizão de
funcionários da cidade, organizações comunitárias e voluntários
residentes para fornecer assistência em alimentos e suprimentos, impacto
financeiro e apoio à habitação, verificações de bem-estar e vizinhos e
acesso a recursos de saúde mental e trauma.
Recrutou mais de 200 voluntários para ajudar na despensa de alimentos
da equipe e ampliar as operações fora do centro sênior.
Respondeu a mais de 350 chamadas de idosos e entregou quase 300
embalagens de comida nas casas dos idosos.
Realizou mais de 10.000 ligações telefônicas para idosos e residentes de
língua espanhola.
Distribuiu Chromebooks para idosos e outras pessoas sem acesso à
tecnologia em suas casas

Protegendo os Residentes
Uma ordem revisada do Conselho de Saúde foi emitida hoje para todas as
empresas. O pedido indica que todos os funcionários das empresas de
serviços essenciais devem ter equipamentos básicos de proteção individual. As
empresas de balcão, como padarias e cafeterias, devem converter suas
entregas para somente retiradas ao ar livre ou modelo drive-through, ou
instalar proteções adicionais (como acrílico nos balcões) e satisfazer requisitos
adicionais a serem aprovados pelos Serviços de Inspeção.

A cidade também está aconselhando todos os residentes a usar coberturas
simples de pano para retardar a propagação do vírus e ajudar a impedir que
pessoas que tenham o vírus e que não sabem o transmitam a outras pessoas.
Os revestimentos de pano recomendados não são máscaras cirúrgicas ou
respiradores N-95. Esses são suprimentos essenciais que devem continuar
sendo reservados para os profissionais de saúde e outros socorristas médicos.
Atualizações dos Serviços da Cidade














O prefeito Arrigo declarou estado de emergência na cidade de Revere em 19
de março de 2020.
Não há interrupções nos serviços básicos da cidade fornecidos pela Polícia de
Revere, Corpo de Bombeiros, Serviços de Emergência, Departamento de
Obras Públicas e Revere 311.
Os residentes devem se inscrever para receber notificações por email e
mensagem de texto em revere.org/coronavirus.
O Revere 311 permanece com equipe completa e os residentes com
perguntas ou preocupações são incentivados a contactar a cidade discando
311 (ou 781-286-8311) ou enviando um e-mail para Revere311@revere.org.
Todos os prédios municipais estão fechados ao público até novo aviso, e os
serviços aos residentes permanecem disponíveis no Revere.org.
Todos os parques e áreas de diversão da cidade estão fechados até novo
aviso.
Os serviços de distribuição de alimentos das escolas públicas de Revere estão
disponíveis para todos os alunos e famílias nas oito escolas. O café da manhã
e o almoço serão fornecidos a qualquer criança que precise dele às segundas,
quartas e sextas-feiras, das 10:30 às 12:30. As crianças receberão refeições
para vários dias em cada coleta.
Um pacote informativo de ajuda mútua para residentes está disponível no
Revere.org, fornecendo uma ampla gama de recursos relacionados a questões
como acesso a alimentos, assistência médica, transporte, direitos à moradia e
muito mais. O documento on-line será atualizado diariamente às 16h.
A cidade de Revere publicou uma página que descreve recursos para
pequenas empresas, empregadores, organizações sem fins lucrativos e/ou
trabalhadores afetados. A página será atualizada constantemente ela equipe
da cidade.



O banco de dados de voluntários da cidade de Revere está aberto para
pessoas que procuram ajudar nas próximas semanas.

