
 استجابة مدینة ریفیر الي فیروس كورونا:
 تحدیث 13 مارس 2020

  13 مارس, ٢٠٢٠
 

 المركز الترفیهي ، المكتبة العامة ، المركز المجتمعي, مغلق ، اعتبارا من االثنین
 ؛سوف یتم برمجة لمواصلة عملیا

 
 تم إغالق مدارس ریفیر العامة ، وستبدأ التعلیمات االفتراضیة یوم الخمیس 19

 مارس
             یواصل مجلس المدینة عملة في ساعاته الیومیة

 
 13 مارس 2020 - تراقب مدینة ریفیر عن قرب تفشي كورونا في ماساتشوستس وتتخذ خطوات استباقیة

 لدعم جهود االحتواء واالستعداد لمزید من انتشار المرض.  في حین ال توجد حاالت مفترضة أو مؤكدة
 لفیروس كورونا في مدینة ریفیر اعتباًرا من الیوم ، 13 مارس 2020 ،  تتوقع المدینة أن یتغیر هذا.
 وقال العمدة أریجو: "نحن مستمرون في تكثیف جهودنا للتخفیف للقیام بدورنا في إبطاء انتشار مرض

 فیروس كورونا". "لیس من المفاجئ بالنسبة لي أن مجتمع ریفیر قد اجتمع مًعا خالل هذا الوقت غیر المحدد
 - بما في ذلك موظفینا العمومیین والمقیمین الذین شرعوا بالفعل في العمل لمساعدة اآلخرین المحتاجین".

 
 تحدیثات خدمات المدینة

 أعلن العمدة أریجو الیوم عن إغالق  العدید  من المباني العامة ، بما في ذلك مركز الترفیه والمكتبة العامة
 ومركز المجتمع ، اعتباًرا من یوم االثنین. ال یزال مركز المسنین مغلًقا أمام الجمهور. سیتم توفیر البرمجة

 المتوفرة عادًة داخل هذه المباني للجمهور عبر اإلنترنت وعبر قناة الریفیر بدًءا من األسبوع المقبل.

 
 المدارس العامة لرفیر مغلقة حتى إشعار آخر. سیتم توفیر خطط لدعم الطالب وأسرهم أثناء إغالق المدارس

.RevereK12.org بما في ذلك خدمات الوجبات والتعلم عبر اإلنترنت ، على ، 
 



 نحث السكان على االستفادة من الخدمات عبر اإلنترنت لتجنب دخول المباني العامة ، ولكن مجلس المدین
 وخدمات المدینة األخرى تحافظ على عملیاتها الطبیعیة في هذا الوقت. ال یزال Revere 311 یعمل بكامل

 طاقته ویتم تشجیع المقیمین الذین لدیهم أسئلة أو مخاوف للوصول إلى المدینة عن طریق االتصال بالرقم
 311 (أو8311-286--781( أو عبر البرید اإللكتروني Revere311@revere.org. یوفر

 Comcast وصوًال منخفض التكلفة إلى اإلنترنت لألسر ذات الدخل المنخفض.
 

 أنشأت المدینة الیوم أیًضا قاعدة بیانات تطوعیة لألفراد الذین یسعون إلى مد ید العون خالل األسابیع القلیلة
 القادمة. سیتم االتصال بالمتطوعین الذین یسجلون في المدینة بمجرد تحدید المهام.

 
 یشارك فریق االستجابة للطوارئ التابع للعمدة في جلسات اإلحاطة الیومیة وتنسیق جهود االستجابة عبر

 أقسام المدینة. ینضم مسؤولون المدینة أیًضا إلى اإلحاطات الیومیة مع المسؤولین الحكومیین و الفدرالیین. تتم
 مشاركة جمیع التحدیثات لسكان الریفیر بانتظام في Revere.org وعبر وسائل التواصل االجتماعي.

 

 صحة ورفاهیة السكان الضعفاء
 ال تزال المدینة تركز على الدعم االستباقي للسكان  الضعفاء الذین أعلى نسبة لإلصابة بمرض كورونا

 الخطیر ، بما في ذلك كبار السن واألشخاص من جمیع األعمار الذین یعانون من ظروف صحیة أساسیة
 خطیرة. یجب على السكان االمتناع عن زیارة هؤالء السكان المستضعفین شخصًیا وبدًال من ذلك  التواصل

 بهم عبر الهاتف. وتشمل اإلجراءات األخرى المتخذة:
 إنشاء شبكة للتواصل مع كبار السن في جمیع أنحاء المدینة للسماح بعملیات تسجیل صحة الهاتف●

 المستمرة
●CVS مضمونة لتقدیم توصیل األدویة ، والتواصل المستمر مع Rite-Aid الشراكة مع 

 Pharmacy و Walgreens لتحدید التزامات الشراكة
 الوصول إلى جمیع المرافق العامة والخاصة التي تضم كبار السن في مدینة ریفیر لوضع●

 بروتوكوالت تبادل المعلومات
 یتم التواصل مع السكان بشكل تقلیدي من قبل مركز كبار السن لتحدید االحتیاجات المستمرة لتقدیم●

 الوجبات الیومیة
 التنسیق المستمر مع مقدم الخدمة Mystic Valley لبدء التخطیط لتوسیع الخدمات المقدمة لكبار●

 السن



 اإلجراءات التي یتعین على جمیع المقیمین احترامها
 نصحت مراكز السیطرة على األمراض أن أفضل طریقة للوقایة من المرض هي تجنب التعرض لهذا

 الفیروس ، وقدمت عدًدا من الخطوات األساسیة التي یمكن لجمیع المواطنین اتخاذها لحمایة أنفسهم ، بما في
 ذلك: غسل یدیك كثیًرا ، وتجنب االتصال الوثیق مع هؤالء المرضى ، والبقاء في المنزل عند المرض ،

 وتغطیة السعال والعطس ، وتنظیف وتطهیر األسطح المالمسة بشكل متكرر.
 

  التأهب للطوارئ بریفیر
 تشارك فرق السالمة والصحة العامة في مدینة ریفیر في جلسات إحاطة منتظمة مع هیئة إدارة الطوارئ في
 ماساتشوستس (MEMA) وعلى استعداد إلرسال متطوعین للطوارئ داخل المدینة حسب الحاجة. اعتباًرا

 من اآلن ، یستمر العمل في المدینة كالمعتاد وسیتم إبالغ الجمهور بأي تغییرات.

 
 
 

 
 

 
 

 


