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 استجابة مدینة ریفیر لكوفید -19: تحدیث 11 سبتمبر
 

  سفراء ریفیر لكوفید-19 ینطلقون في عطلة نهایة األسبوع مرة أخرى للتواصل
 
 

الجمعة 11 سبتمبر 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر مراقبة آثار جائحة كوفید-
 19 ووضع سیاسات وإجراءات للحفاظ على الصحة العامة والسالمة للجمیع في ریفیر.  اعتباًرا من 11

 سبتمبر ، تم إخطار مجلس الصحة لرفیر من قبل إدارة الصحة العامة بوالیة ماساتشوستس عن 2524 حالة
 إیجابیة محتملة لكوفید-19 في مدینة ریفیر.

  
 باستخدام تمویل قانون كیر الفیدرالي ، وظفت المدینة ستة سفراء لكوفید -19 للعمل مع المقیمین ومسؤولي

 الوالیة إلبطاء انتشار الفیروس في ریفیر.  سیقدم السفراء معلومات متعددة اللغات ، ومساعدة عامة وإحاالت
 للمقیمین في مجاالت الصحة ، واإلسكان ، واإلغاثة المالیة ، والمساعدة الغذائیة ، والموارد األخرى ذات

 الصلة.  سیقومون بإجراء فحوصات للتأكد من عافیة للسكان المحتاجین وتوفیر الروابط واإلحاالت إلى
 الخدمات االجتماعیة بما في ذلك الصحة العقلیة.  سیكون فریق سفیر كوفید-19 في المدینة مركزًیا للتواصل

  بین إدارات الصحة والخدمات البشریة ، ریفیر 311 ، والمنظمات المجتمعیة ومقدمي الخدمات. .
   

 في نهایة هذا األسبوع ، سیعمل سفراء رفیر مع فریق سفراء كوفید للوالیة لتوزیع معلومات السالمة على
 الشركات المحلیة ومعدات الوقایة الشخصیة على السكان.  یوم السبت ، سیقومون بتوزیع المواد ومعدات
 الوقایة الشخصیة في سوق كامبردج الینس الصحي الشهري من 10:00 صباًحا إلى 12:00 مساًء.  من
 الساعة 11:30 صباًحا إلى 5:00 مساًء ، سیكون موقع سفراء الوالیة والمدینة في موقف سیارات بلدیة

 اتشیرلي اڤ مع سیاره مجلس المدینة لتوزیع منشورات وإمدادات سالمة كوفید وتشجیع السكان على إجراء
 تعداد 2020.  سیقوم السفراء أیًضا بإجراء مسیرة عمل ونشر منشورات السالمة في الشركات المحلیة في

 شارع شیرلي وشارع بیتش وطریق نورث شور.  في یوم األحد من الساعة 12:00 ظهًرا حتى 5:00



 مساًء ، سیحضر سفراء الوالیة والمدینة بعربة مجلس المدینة إلى عدة مواقع ، بما في ذلك قاعة مدینة ریفیر
 واألحیاء ومالعب كرة القدم المزدحمة
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