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األمر التنفيذي لتمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات استخدام البالغين للقنب بسبب فيروس كورونا المستجد 19

حيث إنه في أواخر عام  ،2019ظهر تفشي جديد وكبير لمرض فيروس كورونا ،)19-COVID( 2019

وحيث إن فيروس كورونا  2019هو مرض تنفسي حاد جديد يمكن أن ينتشر بين الناس باالنتقال من خالل الجهاز التنفسي
ويظهر بأعراض مشابهة ألعراض اإلنفلونزا،
وحيث إن فئات معينة من السكان معرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض أكثر خطورة نتيجة لفيروس كورونا  ،19بما
في ذلك كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الرئة،
وحيث إنه على الرغم من الجهود المبذولة الحتواء فيروس كورونا  ،19تشير منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على
األمراض ( )CDCإلى أنه من المتوقع أن ينتشر،
وحيث إنه في المجتمعات التي تحتوي على حاالت فيروس كورونا  19المؤكدة ،توصي مراكز السيطرة على األمراض
( )CDCحاليًا بتدابير تخفيفية ،بما في ذلك التباعد االجتماعي ،والبقاء في المنزل في حالة المرض ،أو البقاء في المنزل عندما
يكون أحد أفراد األسرة مريضًا بأعراض أمراض التنفس أو عند تلقي تعليمات بذلك من مسؤولي الصحة العامة أو مقدم الرعاية
الصحية واالبتعاد عن اآلخرين المرضى،
وحيث إنني أعلنت أنا ،جيه بي بريتزكر حاكم والية إلينوي ،في  9مارس  2020أن جميع المقاطعات في والية إلينوي
مناطق كارثة،
وحيث إنه  ،وفقًا لقانون تنظيم وضرائب القنب  ، 705 ILCS 410 ،والالئحة التنفيذية  ،الباب  ، 8المادة  1300من القانون
اإلداري في إلينوي ،فإن مواعيد نهائية متعددة قادمة لتقديم طلباتالترخيص تتطلب التقديم شخصيا،
وحيث إنه من الضروري والمالئم لوالية إلينوي أن تتخذ على الفور التدابير الالزمة لحماية صحة السكان من تفشي
فيروس كورونا ،19
بناء عليه ،وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والية إلينوي ،وبموجب المواد  )1( 7و  )12( 7من قانون هيئة
إدارة الطوارئ في إلينوي  ،3305 ILCS 20أمرت بما يلي:
المادة  .1تعلق مواعيد تقديم الطلبات الواردة في قانون تنظيم وضرائب القنب والالئحة التنفيذية لتقديم  -الطلبات شخصيا قبل
 16مارس  ،2020على النحو التالي:
 .aيتم تمديد الموعد النهائي  16مارس 2020لتقديم طلبات ترخيص زارعة القنب بموجب الباب  ،8المادة
 )b(1300.300من القانون اإلداري لوالية إلينوي إلى  30مارس ،2020

 .bويتم تمديد الموعد النهائي  16مارس 2020 ،لتقديم طلبات ترخيص صناعة القنب بموجب المادة )S(b-35
من قانون تنظيم وضرائب القنب  )S(b- 35/705 ILCS 410والباب  ،8المادة  )b(1300.400من
القانون اإلداري إللينوي حتى  30مارس،2020 ،
 .cيتم تمديد الموعد النهائي  16مارس 2020 ،لتقديم طلبات ترخيص نقل القنب بموجب المادة  )S(b-40من
قانون تنظيم وضرائب القنب  )ILCS 705/40-S(b 410والباب  ،8المادة  )lO(b)(1)(A1300.5من
القانون اإلداري إللينوي حتى  30مارس.2020 ،
المادة  .2يتم تعليق أي متطلبات قانونية أو تنظيمية لقبول هذه الطلبات شخصيًا وتوجيه وزارة الزراعة إلى التوقف عن قبول
الطلبات الشخصية بد ًءا من الساعة  5مسا ًء .التوقيت المركزي  12مارس.2020 ،
المادة  . 3اعتبارا من اآلن ،يتم توجيه وزارة الزراعة في إلينوي أيضا ل قبول جميع طلبات ترخيص زراعة وصناعة ونقل
القنب  -المختومة في أو قبل  30مارس  ، 2020عن طريق البريد المسجل للواليات المتحدة على العنوان التالي:
مكتب النباتات الطبية c/o Bureau of
Medicinal Plants
التابع لوزارة الزراعة في إلينوي
ص ب 19281 :سبرينجفيلد ،
إلينوي 9281-62794

جيه بي بريتزكر ،الحاكم
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