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Local de teste gratuito para COVID-19 na Revere High
School Julho 27- Agosto 13
Testes estarão disponíveis de 27 de julho a 13 de Agosto, como parte da
iniciativa “Pare a disseminação” da Administração do
Governo Baker-Polito
REVERE, MA — O prefeito Brian Arrigo e o Conselho de Saúde de Revere anunciaram hoje
que um local de testes gratuito para COVID-19 funcionará na Revere High School de 27 de
julho a 13 de agosto como parte da iniciativa "Pare a disseminação" da Administração BakerPolito. Testes para pessoas à pé ou à carro estarão disponíveis de segunda a sábado no
estacionamento da Revere High School, sem nenhum custo, sem seguro, sem identificação e
sem necessidade de agendamento. Os resultados serão comunicados ao indivíduo dentro de
2-3 dias.
O horário de funcionamento do local de teste é:
· Segunda, 7h-11h
· Terça, 15h-20h
· Quarta, 7h-11h
· Quinta, 15h-20h
· Sexta, 7h-11h
· Sábado, 15h-20h

"O teste é uma das ferramentas mais importantes que temos para conter a disseminação do
Covid-19 e estou incentivando todos a aproveitarem essa oportunidade", disse o prefeito
Arrigo. "Sabemos que conveniência e custo são essenciais e agradecemos ao Governador,
Tenente-governador e Departamento de Saúde Pública por fornecerem aos residentes de
Revere esse recurso".
Essa iniciativa "Pare a disseminação" é um esforço orientado por dados para reduzir a
prevalência de COVID-19 em comunidades que estão acima da média do estado no total de
casos e na taxa de teste positivos, e experimentam um declínio nos níveis de teste desde abril.
Os residentes de Revere são convidados a aproveitar a disponibilidade dessa nova

oportunidade de teste, mesmo que sejam assintomáticos. Mesmo que este local esteja
funcionando em Revere, está aberto a todos os residentes do Estado.
Os residentes são lembrados de que, em caso de testarem positivo para COVID-19, atendam a
chamada quando forem contactados pelo Colaboração Comunitária de Rastreamento ou
Conselho Municipal de Saúde de Revere. Além disso, qualquer pessoa que precise de um local
seguro para se isolar pode ligar para (617) 367-5150 para ter acesso a um local de isolamento
e recuperação sem nenhum custo.
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