Quarta-feira, 22 de abril de 2020

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

Atualizações de Malden
• Malden implementará um programa de assistência de
aluguel para os moradores afetados pela crise.
• O Conselho de Saúde de Malden emite um aviso aos
residentes para usarem máscaras fora de casa.
• O Conselho de Saúde de Malden emite ordem às
empresas em relação ao uso de máscaras.
• O superintendente Oteri emite atualização à
Comunidade da Malden Public Schools.

Atualizações Estaduais e Federais
• O governador Baker assina lei para proteger
proprietários e inquilinos contra despejo e execução
hipotecária.
• O governador Baker estende o fechamento de todas as
escolas públicas e privadas até o final do ano letivo.
• O Departamento de Saúde Pública libera um relatório
diário com dados detalhados sobre o COVID-19, além
de uma atualização semanal de casos confirmados em
cada município de Massachusetts.
• O governador Baker disponibiliza dois serviços
existentes para pessoas falantes de espanhol. Agora
você pode solicitar seguro desemprego ou receber
alertas por mensagem de texto sobre o COVID-19
inteiramente em espanhol.

Atualização sobre os Serviços Municipais
• Se estiver com dificuldades para ir à loja para comprar
bolsas azuis, entre em contato com nosso escritório em
info@cityofmalden.org e nós ajudaremos você.
• O Departamento de Trânsito atenuará os requisitos de
estacionamento durante a próxima temporada de
varredura de ruas a partir de 1º de maio.
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Atualização sobre as Escolas Públicas de Malden
Por ordem do governador Baker, as escolas da Malden Public Schools (MPS) serão
fechadas pelo restante do ano letivo. O Departamento de Educação Elementar e
Secundária (DESE) emitirá novas orientações para a próxima fase do aprendizado
remoto. A MPS também criou uma pesquisa para avaliar como o seu Plano de
Aprendizado Remoto está funcionando. A pesquisa pode ser encontrada em
maldenps.org/familysurveys e essas informações ajudarão a oferecer uma melhor
noção sobre como servir as famílias e fornecer tecnologia no futuro. Reserve
alguns momentos para responder à pesquisa que está disponível em inglês,
espanhol, chinês, crioulo haitiano, vietnamita, árabe e amárico.

Assistência de Aluguel
A Cidade de Malden, em colaboração com o Autoridade de Redesenvolvimento de
Malden, está criando um programa de assistência de aluguel para ajudar locatários
de baixa renda em Malden que não podem pagar o aluguel devido à crise do
COVID-19. Embora a recente moratória de despejo do Estado ofereça algum tempo
para os inquilinos em dificuldades, sabemos que há muitas famílias em Malden que
continuarão lutando para pagar o aluguel durante a crise. Nós estamos trabalhando
duro para lançar este programa nas próximas semanas. Nós estamos coletando
uma lista de interessados a ser notificada quando o programa for iniciado e os
aplicativos estiverem disponíveis.

Atualização sobre os Negócios de Malden
A cidade de Malden, em colaboração com a Malden Redevelopment Authority, está
criando um programa de assistência a pequenas empresas para ajudar as
empresas Malden que estão enfrentando dificuldades devido à crise do COVID-19.
A primeira rodada de assistência será limitada às pequenas empresas que tenham
um proprietário de renda baixa ou moderada e cinco ou menos funcionários em
período integral, entre outros critérios. As rodadas futuras de assistência podem ter
outros critérios. Nós estamos trabalhando duro para lançar este programa nas
próximas semanas. Nós estamos coletando uma lista de interessados a ser
notificada quando o programa for iniciado e os aplicativos estiverem disponíveis.
Em relação às proteções comerciais, a legislatura e o governador aprovaram
recentemente o Projeto de Lei 4647 que, entre outros objetivos, proíbe que o
proprietário imponha taxa de atraso pelo não pagamento do aluguel de instalação
de uma pequena empresa.
Caso os moradores estejam preocupados em entrar nas lojas para comprar as
bolsas azuis da Cidade de Malden, o drive-thru da Walgreens Pharmacy na Rota
60 agora tem as bolsas para venda.
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Recursos Durante a COVID-19
Para os moradores que precisam de ajuda, as solicitações podem ser feitas ao
Vizinhos de Malden Ajudando Vizinhos ou pelo telefone 339-224-4842.
A empresa SCM Community Transportation, é a contratada independente que
atualmente leva nossos idosos às consultas médicas e compras. Eles continuam a
fornecer o transporte seguindo todos os protocolos do Conselho de Saúde. Você deve
ter mais de 60 anos e ser residente da Malden para usar este serviço GRATUITO. A
empresa limitou o número de viagens, mas você ainda pode agendar ligando para
617-625-1191.
O Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts emitiu
recentemente uma Caixa de Recursos da Família para famílias de crianças com
deficiência.

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.

