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األمر التنفيذي رقم 04-2020

األمر التنفيذي بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (19األمر التنفيذي
بشأن فيروس كورونا المستجد  19-COVIDرقم )2
حيث إنه في أواخر عام  ، 2019ظهر تفشي جديد وكبير لمرض فيروس كورونا ،)19-COVID( 2019
وحيث إن فيروس كورونا المستجد  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 االجتم اعي ،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 ("إعالن الحاكم للكارثة")،
وحيث صنفت منظمة الصحة العالمية في  11مارس  2020تفشي فيروس كورونا  19على أنه وباء،
مقرا للعديد
وحيث يعد مركز  James R. Thompsonمكانًا عا ًما معرو ًفا تعد حركة السير به كثيفة بشكل يومي ويعتبر أيضًا ً
من الهيئات الحكومية وموظفي الدولة األساسيين الذين يؤدون وظائف مهمة لتحقيق مصالح الوالية،
وحيث إنه من الضروري اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أن موظفي الدولة األ ساسيين قادرون على أداء وظائف الدولة المهمة
بشكل فعال وآمن،
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  )8( 7و  )12(7من قانون
هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي  ،3305 ILCS 20أمرت بما يلي:
اعتبارا من  13آذار (مارس)  ، 2020تُلغى جميع التجمعات العامة والخاصة في والية إلينوي والتي تضم 1,000
المادة .1
ً
شخص أو أكثر طوال فترة إعالن الكارثة في الوالية .يشمل التجمع العام أو الخاص أي حدث ال يمكن فيه الحفاظ على التدابير
المناسبة للمسافة االجتماعية مثل الحفالت الموسيقية أو المهرجانات أو المؤتمرات أو األحداث الرياضية أو األحداث المخطط لها
األخرى التي يحضر فيها أعداد كبيرة من األشخاص .التجمع العام أو الخاص ال يشمل الحضور العادي في المدرسة أو العمل.

اعتبارا من  16مارس  ، 2020يُغلق مركز  ،James R. Thompsonالواقع في  100شارع وست راندولف،
المادة .2
ً
شيكاغو ،إلينوي ،طوال فترة إعالن الكوارث أمام الجمهور ،باستثناء ما هو ضروري لممارسة األعمال الحكومية أو للحصول
على خدمات من هيئة حكومية أو مكتب دستوري أو لتشغيل نشاط تجاري يقع في مركز  .James R. Thompsonلن يؤثر
هذا اإلغالق على دخول الجمهور إلى الشركات الواقعة في الطابق األرضي في مركز  James R. Thompsonمن خالل
المداخل الخارجية.

اعتبارا من  13مارس  ، 2020تُعلق شروط الخدمة المستمرة لمدة عامين لموظفي الدولة ألخذ اإلجازة المرضية
المادة .3
ً
المسبقة وفقًا للباب  ،80المادة  303.110من قواعد الموظفين في القانون اإلداري لوالية إلينوي خالل فترة إعالن الكوارث
للحاكم.

صادر عن الحاكم في  13مارس 2020
مقدمه سكرتير الوالية في  13مارس 2020

