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Parques e recreação da cidade de Revere iniciarão 
programa de monitoramento de segurança em todos 

os parques infantis e instalações recreativas de 
propriedade da cidade 

   

O prefeito Arrigo pede aos residentes que ajudem a 
manter nossos parques abertos, cumpram os requisitos 

de máscara e distanciamento social para evitar 
fechamentos 

   

Sexta-feira, 14 de agosto de 2020 - O departamento de Parques e Recreação da 
cidade de Revere iniciará um programa de monitoramento de segurança em todos os 
parques infantis e instalações recreativas de propriedade da cidade neste fim de 
semana em um esforço para encorajar os residentes a cumprirem os mandatos 
estaduais sobre mascaramento e distanciamento social. A equipe de recreação visitará 
todos os 16 locais sob sua supervisão para monitorar a conformidade, fornecer 
máscaras aos residentes e participar de conversas sobre as práticas de segurança da 
Covid-19. O esforço vem em resposta a vários relatos documentados de indivíduos 
reunidos em grupos em parques infantis ou envolvidos em jogos de pick-up sem 
máscaras. 

“Estou convocando nossos residentes para nos ajudar a manter nossos parques 
abertos”, disse o prefeito Arrigo. “Continuamos a ver algumas tendências preocupantes 
em nossos dados de caso na cidade de Revere, e não podemos permitir de forma 
responsável que grandes grupos se reúnam sem máscaras em nossos parques 
infantis, quadras e campos no meio de uma pandemia. A maioria dos nossos 
residentes respondeu com grande obediência no passado, e estou pedindo a eles que 
façam isso novamente para nos ajudar a manter Revere aberta.” 



Em 14 de agosto, o Conselho de Saúde Revere foi notificado pelo Departamento de 
Saúde Pública de Massachusetts de 2.188 casos positivos e prováveis de COVID-19 
na cidade de Revere. A cidade recebe em média 13,9 novos casos por dia. A taxa de 
positividade da cidade em 14 dias é de 5,5%, mais de três vezes a média do estado. 

“Ninguém quer manter as instalações de nossos parques abertas mais do que eu. 
Entendemos como é importante para nossas famílias e jovens saírem, mas temos que 
fazer isso com segurança para proteger toda a nossa comunidade”, disse Michael 
Hinojosa, Diretor de Parques e Recreação da cidade de Revere. 

Além de monitorar parques e playgrounds para a segurança do COVID, a equipe de 
Parques e Recreação continuará com os protocolos de limpeza e higienização que 
começaram no último fim de semana.   
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