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 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
 ) COVID-19بشأن فیروس كورونا المستجد  42(األمر التنفیذي رقم 

 

ھو مرض تنفسي حاد جدید یمكن أن ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل  COVID-19فیروس كورونا المستجد  حیث إن
 الجھاز التنفسي ویظھر بأعراض مشابھة ألعراض اإلنفلونزا،

انتشر بسرعة في فترة قصیرة في أنحاء إلینوي مما یستدعي توجیھات جدیدة وصارمة  19فیروس كورونا المستجد وحیث إن 
 ستوى الفیدرالي والوالیة والمستوى المحلي،من مسئولي الصحة على الم

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020مارس  9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في  وحیث إنني
)) لمواجھة تفشي مرض First Gubernatorial Disaster Proclamationكوارث (إعالن الحاكم للكوارث األول (

 ،19كورونا فیروس 

أن جمیع مقاطعات والیة إلینوي مناطق كوارث (إعالن الحاكم للكوارث  2020أبریل  1عاودت اإلعالن یوم  وحیث إنني
) إضافة إلى إعالن الكوارث األول، ویشار إلیھما بإعالني Second Gubernatorial Disaster Proclamationالثاني (

 ،19فیروس كورونا المستجد الحاكم للكوارث) لمواجھة تفاقم انتشار 

أنھ من الضروري والمالئم أن تواصل والیة إلینوي اتخاذ تدابیر فوریة وكبیرة لمنع أو إبطاء انتشار فیروس كرونا وحیث 
 الُمستجد وحمایة الصحة العامة أثناء تفشي فیروس كرونا الُمستجد؛ 

، یلزم سكان إلینوي بالبقاء في منازلھم باستثناء 18-2020، الممدد عبر األمر التنفیذي 10-2020األمر التنفیذي وحیث إن 
 الخروج لعمل األنشطة الضروریة والمھام الحكومیة األساسیة واألعمال التجاریة والعملیات األساسیة، 

) مسؤولین عن إصدار تراخیص ألخصائیي IEMA-DNSة (أن وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي، وقسم السالمة النوویوحیث 
، واللوائح التنفیذیة، ILCS 40 420، 1990من قانون الحمایة من اإلشعاع لعام  7aاألشعة الصناعیة وفقًا لسلطتھا في القسم 

 ؛ Ill. Adm. Code 405 32وقانون 

أو تجدید ترخیص أخصائي األشعة الصناعیة من أنھ یُطلب من أخصائیي األشعة الصناعیة اجتیاز الفحص قبل إصدار  وحیث
IEMA-DNS  ؛ 

أنھ وبسبب متطلبات الحفاظ على المسافات االجتماعیة الموضوعة لحمایة الصحة العامة، تم إغالق مراكز االختبار  وحیث
 للفحوصات المطلوبة؛

الصناعي مع الحفاظ على تدابیر التباعد أنني أجد أنھ من الضروري السماح باستمراریة تراخیص التصویر اإلشعاعي وحیث 
االجتماعي ساریة المفعول، وبما ن التصویر اإلشعاعي الصناعي أمر بالغ األھمیة لسالمة العدید من فئات الصناعة التي تعتبر 

 من األعمال والعملیات األساسیة، بما في ذلك أنابیب الغاز والنفط والبناء؛

 

المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي ، وبموجب السلطات بناء علیھ
)Sections 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 

 )، أمرت بما یلي:3305

) من قانون الحمایة من اإلشعاع لعام 7a(aفي القسم خالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث، فإن الحكم الوارد   المادة األولى:
والذي یُقید صالحیة تراخیص التصویر اإلشعاعي   Ill. Adm. Code 405.100 32واللوائح المصاحبة لھ في قانون  1990

 الصناعي بمدة خمس سنوات وتراخیص متدرب التصویر اإلشعاعي الصناعي بمدة سنتین.

ترخیص تصویر إشعاعي صناعي أو ترخیص متدرب في التصویر اإلشعاعي الصناعي انتھت بالنسبة ألي   المادة الثانیة.
تمدید شروط التراخیص الحالیة لمصوري  IEMA-DNSصالحیتھ أو ستنتھي خالل فترة إعالن الحاكم للكوارث، یجوز لـ 

یوًما، ولفترة ال تتجاوز أقصاھا ستة أشھر  90األشعة الصناعیة والمتدربین في التصویر اإلشعاعي الصناعي بزیادات تُقدر بـ 



سنوات أو أول سنتین، للسماح لألفراد للوفاء بمعاییر الفحص. یجب أن یستوفي أخصائیو التصویر باألشعة  5بعد أول 
 .IEMA-DNSالصناعیة ومتدربو التصویر باألشعة الصناعیة جمیع المتطلبات األخرى المنصوص علیھا في 

ال تسري شروط ھذا األمر التنفیذي على األفراد الذین لم یحصلوا على تراخیص للتصویر باألشعة الصناعیة قبل   المادة الثالثة.
 إعالنات الحاكم للكوارث. 

اعتبار أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو تطبیقھ على أي شخص أو ظرف غیر صحیح من قِبل أي إذا تم  المادة الرابعة.
محكمة ذات اختصاص قضائي مختص، فإن ھذا البطالن ال یؤثر على أي حكم أو تطبیق آخر من ھذا األمر التنفیذي، والذي 

ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام  یمكن تنفیذه دون المعارضة مع الحكم أو التطبیق الذي تم إبطالھ.
 منفردة مستقلة.

 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
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