Quarta-feira, 01 de abril de 2020

COVID-19 Atualização sobre o
Coronavirus
Cidade de Malden, Massachusetts
Esta e futuras atualizações disponíveis em:
cityofmalden.org/coronavirusupdates

Casos de Malden
Atual. 31/Mar/20

Atualizações de Malden

Testados e
75
Confirmados
(Isolados)

• Parques fechados para todas as atividades até próxima
notificação. Isso inclui todos os campos, quadras de
basquete, tênis, parques de diversão, parques para
animais e jardins comunitários.
• Negócios não essenciais continuam fechados.
• Sacos têxteis rosa de reciclagem não serão coletados
até próxima notificação.

Atualizações Estaduais e Federais
• O Presidente Trump emitiu uma Declaração de Grande
Desastre para Massachusetts.
• O Governador Baker estendeu o fechamento dos
negócios não essenciais até 04 de maio.
• Lançamento de novo verificador online de sintomas do
COVID-19.
• O Procurador Geral pediu que todos fiquem atentos à
prática abusiva de preços e denunciem.
• Declaração de Imposto de Renda Estadual prorrogada
até 15 de julho.

Atualização sobre os Serviços Municipais

Casos em
Quarentena

85

Monitorados

160

Óbitos

0

Fique Informado e
Seja Notificado:
- Inscreva-se para
receber alertas do site
por e-mail ou
mensagem de texto.
- Registre-se para
receber alertas do
CodeRED por telefone
e mensagens de texto.
- Receba alertas por
mensagem de texto
direto do Mass.gov
enviando “COVIDMA”
PARA 888-777

• Todos os Edifícios Municipais permanecem fechados ao
público, mas recebem ligações telefônicas e e-mails
- Linha de
Informações de MA:
durante o horário comercial. Ligue para 781-397-7000.
Ligue para 2-1-1
• Visite a página de Status dos Serviços Municipais para
ver a lista completa de todos os Departamentos
Municipais e os serviços relacionados que estão
SIGA-NOS NAS
funcionando. Conforme os serviços mudam, nós
REDES SOCIAIS:
atualizaremos esta página.
cityofmalden
• O Departamento Financeiro instalou uma caixa segura
do lado de fora na 110 Pleasant Street para a entrega de
thecityofmalden
pagamentos.
cityofmalden
• Muitas contas podem ser pagas online usando a nossa
página de Pagamento Online de Contas.
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Atualização sobre as Escolas Públicas de Malden
O governador Baker anunciou que as escolas ficarão fechadas até pelo menos 04
de maio. O superintendente John Oteri informou que as Escolas Públicas de
Malden (MPS) estão em processo de desenvolvimento de um modelo de
aprendizado remoto que deve ser lançado na próxima segunda-feira, 06 de abril.
Enquanto isso, a MPS criou um recurso para apoiar os alunos em casa.
A MPS também está iniciando a distribuição de um Chromebook para as famílias
que não têm acesso a um computador na quinta-feira, 02 de abril, na Ferryway
School. O Formulário de Solicitação está disponível em www.maldenps.org e pode
ser acessado por qualquer dispositivo, incluindo telefone celular. Limite de 1
Chromebook por família.
A MPS continua a oferecer café da manhã e almoço gratuitos de segunda a sextafeira. As refeições estão disponíveis para qualquer aluno de Malden das 10h às 13h
na Salemwood School e na Malden High School. Há um drive-thru disponível para
limitar o contato.

Atualização sobre os Negócios de Malden
Muitas empresas de Malden estão sendo afetadas pela ordem de fechamento de
negócios não essenciais do Governador Charlie Baker. A ordem de emergência
exige que todas as empresas e organizações que não fornecem "Serviços
Essenciais para COVID-19" fechem seus locais de trabalho e instalações físicas
para trabalhadores, clientes e público a partir de terça-feira, 24 de março até 04 de
maio. Essas empresas são incentivadas a continuar as operações remotamente.
Para empresas afetadas pelo Coronavirus, nós recomendamos que verifiquem uma
compilação de recursos em nossa Página de Recursos para Negócios que possam
atender às preocupações de uma ampla variedade de empresas. Os links incluem
informações sobre empréstimos, angariação de fundos e concessões, bem como
informações sobre a Lei CARES, aprovada recentemente pelo Congresso. Volte
sempre, pois esta página é atualizada com frequência.
Alguns restaurantes de Malden continuam abertos para retirada e entrega. Para
saber sobre esses status, consulte a nossa página que é atualizada regularmente
com informações sobre o status de restaurantes e outras empresas.
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Serviços de Voluntariado Durante a COVID-19
Muitos residentes têm perguntado como podem ser voluntários. Não nos
surpreende, dada a resiliência de nossa grande cidade, que MUITOS esforços
estejam sendo realizados em toda a cidade.
Atualmente, estamos encaminhando os residentes que gostariam de ser voluntários
para o Malden Neighbors Helping Neighbors (Vizinhos Ajudando Vizinhos de
Malden) que faz parte de um grupo maior de Ajuda Mútua na região.
Para os residentes necessitados, é possível fazer solicitações para o Malden
Neighbors Helping Neighbors ou ligar para 339-224-4842.

Lembre-se das Seguintes Precauções

Lave as mãos

Limpe objetos e
superfícies

Não toque o rosto

Cubra a boca ao
tossir

Fique em casa

Evite aglomerações

Distância social

Evite viagens

Se Estiver Doente ou Perceber Alguns Sintomas
1. Use o verificador online de sintomas BuoyHealth para avaliar os seus
sintomas.
2. Siga as sugestões do verificador de sintomas e se ainda não tiver certeza,
entre em contato com a unidade básica de saúde, o serviço de emergência
ou uma clínica médica. Não vá a nenhuma dessas instalações sem ligar
antes para pedir instruções.

Para Mais Informações Sobre a COVID-19
Para consultar fichas técnicas em vários idiomas, informações sobre saúde mental
durante o surto, dicas de bem-estar e outras informações, visite a página de fichas
técnicas do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts.

