Quarta-feira, 09 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. 09/Abr/20

Atualizações de Malden

Testados e
245
Confirmados
(Isolados)

• O Departamento de Saúde emite ordens aos mercados
para efetivar protocolos mais rigorosos.
• O Prefeito Christenson assina ordem sobre coleta de
impostos, juros, penalidades e taxas relativas a
pagamentos.
• O Comitê Escolar vota para aceitar o plano de
Aprendizagem Remota da Malden Public Schools que
teve início em 06 de abril.

Atualizações Estaduais e Federais
• O Governador Baker toma medidas para incentivar o
distanciamento social nos parques públicos e praias.
• O Governador Baker assina lei que concede auxílios aos
municípios em áreas específicas como impostos
estaduais e locais e extensão de prazos de
licenciamentos.
• O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts
emite orientações aos mercados.
• O CDC agora recomenda que todos usem máscara ao
sair de casa.
• Informações sobre desemprego.

Atualização sobre os Serviços Municipais
• Mudanças na reciclagem foram iniciadas em 06 de abril.
Visite www.cityofmalden.org/trash para informações.
• Todos os edifícios permanecem fechados ao público,
porém os funcionários estão disponíveis durante o
horário comercial por meio do telefone e e-mails. Ligue
para 781-397-7000.
• Visite a nossa página de Status dos Serviços Municipais
para ver a lista completa de todos os Departamentos
Municipais e atualizações regulares dos serviços.
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313

Óbitos

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
- Linha de
Informações de MA:
Ligue para 2-1-1
SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS:
cityofmalden
thecityofmalden
cityofmalden
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Atualização sobre as Escolas Públicas de Malden
O Plano de Aprendizado Remoto da Malden foi aceito pelo Comitê Escolar em 6 de
abril. O plano foi desenvolvido para oferecer oportunidades significativas, criativas e
produtivas para os alunos e mantê-los conectados ao seu ambiente de
aprendizagem. Os voluntários da MPS distribuíram 756 chromebooks na semana
passada às famílias que não tinham acesso a um computador. A implementação do
plano remoto começou nesta semana.

Ordem Executiva do Prefeito
A ordem estende a data de pagamentos de impostos, impostos sobre imóveis e
bens pessoais até 01 de junho de 2020. A data para o cálculo dos juros sobre os
saldos de impostos sobre imóveis e bens pessoais não pagos também foi
estendida para 01 de junho. Além disso, a data de solicitação, para os candidatos
elegíveis, de isenções estatutárias para certos impostos sobre propriedade também
foi estendida para 01 de junho. As contas podem ser pagas online, pelo correio
para o Treasurer's Office (Departamento Financeiro), 110 Pleasant Street, Malden
MA ou deixadas na caixa segura localizada na 110 Pleasant Street.

Atualização sobre os Negócios de Malden
Devido às preocupações em relação aos supermercados de Malden serem
incapazes de manter o distanciamento físico entre os clientes, o Departamento de
Saúde de Malden ordenou as seguintes alterações:
Stop & Shop
99 Charles Street
7h30 - 20h
150 clientes por vez com apenas 50 pessoas na fila.
99 Asian Market
60 Broadway
8h30 - 20h30
100 clientes por vez com apenas 50 pessoas na fila.
Super 88
188 Commercial St
9h - 20h
100 clientes por vez com apenas 50 pessoas na fila.
Para lembrete, verifique a página sobre O Que Abre e O Que Fecha.
Consulte também a nossa página de Recursos para Negócios Durante o
Coronavirus para apoio.
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Serviços de Voluntariado Durante a COVID-19
Muitos residentes têm perguntado como podem ser voluntários e qualquer pessoa
que quiser ser voluntária pode entrar em contato com 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.
A Cruz Vermelha Americana (American Red Cross) precisa de doações e criou
sites seguros com protocolos rigorosos e distanciamento social. Para mais
informações e locais, visite www.redcross.org.

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.

Orientação do CDC
O CDC recomenda o uso de revestimentos de pano para o rosto em locais
públicos, especialmente onde o distanciamento social é difícil, como em
supermercados e farmácias.

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.

