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Em parceria com a Equipe de Rastreamento 
Colaborativo Estadual, Prefeito Arrigo dá início ao fim 
de semana de ação de resposta ao recente aumento 

de casos de COVID-19  
  

Os esforços incluem aumento do alcance da comunidade, 
disponibilidade de teste, saneamento, distribuição e uso 

de máscaras 

  
  

Sábado, 8 de agosto de 2020 - Hoje o Prefeito Brian Arrigo anunciou planos para um 
fim de semana de ação na cidade de Revere, em parceria com o Departamento de 
Saúde Pública e Equipe de Rastreamento Colaborativo Estadual. Os esforços incluirão 
maior alcance e envolvimento da comunidade, protocolos de saneamento e 
fiscalização. Em parceria com a administração Baker-Polito, o teste gratuito por meio 
da iniciativa “Pare a contaminação” está sendo estendido até 12 de setembro e um 
segundo local de teste será adicionado na cidade de Revere, com localização e horário 
a serem anunciados na segunda-feira. 

O fim de semana de ação ocorre em virtude da Equipe de Resposta de Emergência da 
cidade ter monitorado um aumento constante nos novos casos diários de COVID-19 
entre os residentes de Revere e uma taxa de teste positiva três vezes maior do que a 
média do estado. Até sexta-feira, 7 de agosto, o Conselho de Saúde de Revere havia 
sido notificado pela Secretaria de Saúde Pública de 2.108 casos positivos de COVID-
19 na cidade de Revere, para uma média semanal de 13,7 casos por dia. Quase 1.700 
residentes se recuperaram do vírus; 93 morreram. 

 Os esforços incluirão:  



• Os embaixadores distribuirão materiais educacionais multilíngues e máscaras 
após os serviços religiosos de fim de semana e na praia de Revere. 

• A prefeitura móvel de Revere transmitirá mensagens multilíngues de saúde 
pública ao longo da Praia de Revere. 

• O Departamento de Polícia de Revere aumentará as patrulhas dos parques e 
playgrounds da cidade para desencorajar grandes aglomerações e incentivar o 
uso de máscaras. Os policiais também distribuirão máscaras para o público que 
precisar. 

• A equipe de Parques e Recreação da Revere passará por todos os parques e 
playgrounds da cidade para desinfetar equipamentos, esvaziar o lixo, varrer e 
rastelar. Eles também distribuirão máscaras para indivíduos sem uma nos 
parques e playgrounds. 

• A cidade irá promover o novo sistema da Comunidade para relatar 
preocupações de práticas seguras.  

• Em resposta à divulgação da equipe de Serviços de Inspeção da Cidade, todos os 
grandes supermercados se comprometeram a reforçar e aplicar os protocolos de 

segurança em suas lojas.  
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