
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35-2020األمر التنفیذي         2020مایو،  1
 

 األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
 )COVID-19بشأن فیروس كورونا المستجد  33األمر التنفیذي رقم (

) بسرعة في جمیع أنحاء والیة إلینوي خالل فترة زمنیة قصیرة، مما COVID-19تفشى مرض كورونا فیروس ( حیث،
یستدعي إصدار توجیًھا صارًما من مسؤولي الصحة العامة الفیدرالیین والوالئیین والمحلیین واتخاذ التدابیر الالزمة لالستجابة 

 لكارثة الصحة العامة المتزایدة. 

تشر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي ویظھر بأعراض ین COVID-19فیروس كورونا المستجد  وحیث، أن
 مشابھة ألعراض اإلنفلونزا؛

 
على أنھ  COVID-19بتصنیف تفشي فیروس كورونا المستجد  2020مارس  11قامت منظمة الصحة العالمیة بتاریخ  وحیث،

 وباء؛
 

، أعلنت منظمة الصحة العالمیة COVID-19المستجد  وعلى الرغم من الجھود المبذولة الحتواء فیروس كوروناوحیث، أنھ 
 ) أنھ من المتوقع أن ینتشر؛CDCومراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

 
أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي ھي  2020مارس  9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، بتاریخ  وحیث،

) لمواجھة تفشي مرض First Gubernatorial Disaster Proclamationمناطق كوارث (إعالن الحاكم األول للكوارث (
 ؛COVID-19فیروس كورونا المستجد 

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020أبریل  1ي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في أعلنت أنا، جیھ ب وحیث،
) لمواجھة تفشي مرض Second Gubernatorial Disaster Proclamationكوارث إعالن الحاكم الثاني للكوارث (

 ؛COVID-19فیروس كورونا المستجد 

وما سیترتب على ذلك من آثار  COVID-19ار المستمر المتوقع لـ ، وبسبب االنتش 2020أبریل  30وفي تاریخ وحیث، 
صحیة في جمیع أنحاء الوالیة ، باإلضافة إلى الحاجة إلى معالجة النقص المحتمل في أِسّرة المستشفیات وأسّرة العنایة المركزة 

یع المقاطعات في والیة إلینوي  وأجھزة التنفس االصطناعي وأجھزة الوقایة الشخصیة و مواد الختبار الفیروس ، أعلنت جم
(كمنطقة كارثة (إعالن الكوارث الثالث للحكام، وإلى جانب اإلعالنین األول والثاني حول الكوارث، إعالنات الكوارث للحاكم 

)the Third Gubernatorial Disaster Proclamation, and, together with the First and Second 
Gubernatorial Disaster Proclamations, the Gubernatorial Disaster Proclamations ؛( 

فئات معینة من السكان معرضون بشكل كبیر لخطر اإلصابة بأمراض أخطر نتیجة لفیروس كورونا المستجد وحیث، إن ھناك 
COVID-19 السكري أو ، منھم كبار السن واألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة مزمنة خطیرة مثل أمراض القلب أو

 أمراض الرئة أو غیرھا من األمراض؛

یلزم سكان والیة إلینوي بالبقاء في منازلھم باستثناء الخروج لعمل األنشطة الضروریة  32-2020األمر التنفیذي وحیث، إن 
 والمھام الحكومیة األساسیة واألعمال التجاریة والعملیات األساسیة؛

الذي ینص على التباعد  32-2020في والیة إلینوي، صدر األمر التنفیذي  COVID-19، من أجل تقلیل تفشي وحیث أنھ
 -COVIDاالجتماعي، وھو الحفاظ على مسافة ستة أقدام على األقل بین المواطنین، وھي استراتیجیة أساسیة للحد من تفشي 

 ؛19

انون الدعم المعیشي واإلسكان المشترك ، المرافق المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي بموجب قوحیث أن
)IDPH 210)، المادة ILCS 9 ،210؛ وقانون دار الرعایة التمریضیة ILCS 45 ؛ وقانونMC / DD 210، المادة 

ILCS 46) ؛ قانون الرعایة المجتمعیةID / DD 210)، المادة ILCS 47 ؛ وقانون إعادة التأھیل النفسي المتخصص لعام
2013 ،210 ILCS 49 

 (Assisted Living and Shared Housing Act, 210 ILCS 9; the Nursing Home Care Act, 210 ILCS 
45; the MC/DD Act, 210 ILCS 46; the ID/DD Community Care Act, 210 ILCS 47; and 



Specialized Mental Health Rehabilitation Act of 2013, 210 ILCS 49)ات الخدمات ، تعمل على تقدیم عملی
 ؛32-2020البشریة األساسیة بموجب األمر التنفیذي 

 
 ILCS 9 210 ، وفقًا لقانون الدعم المعیشي واإلسكان المشترك،وحیث أنھ

 ) Assisted Living and Shared Housing Act, 210 ILCS 9 تنظم وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي ،(
اإلسكان المشترك من خالل المراجعات السنویة على الموقع، إضافةً إلى التحقق من مؤسسات الدعم المعیشي ومؤسسات 

یوًما من انتھاء  30یوًما، والتفتیش الكامل لكل منشأة قبل  120شكاوى المكان، وإصدار تراخیص تجریبیة لمدة ال تزید عن 
 الترخیص المؤقت؛

؛ ILCS 46 210،المادة  MC / DD؛ وقانون  ILCS 45 210، بموجب قانون دار الرعایة التمریضیة، المادة وحیث أنھ
 ID / DD   ،210 ILCS 47) ،Nursing Home Care Act, 210 ILCS 45; theوقانون الرعایة المجتمعیة 

MC/DD Act, 210 ILCS 46; and the ID/DD Community Care Act, 210 ILCS 47) تنظم وزارة الصحة ،(
فق التمریض الماھرة والمتوسطة، ومرافق الرعایة االحترافیة المتخصصة المعدة لذوي إعاقات العامة في والیة إلینوي مرا

یوًما من تجدید الترخیص ،  120النمو ، ومرافق الرعایة المتوسطة لذوي إعاقات النمو، من خالل عملیات التفتیش قبل 
یوًما ،  120ر التراخیص المؤقتة لفترة ال تزید عن والتحقیق في شكاوى المكان ، ومراجعات خطة المرافق في المكان ، وإصدا

 یوًما من انتھاء الترخیص المؤقت؛ 30وعملیات التفتیش الكاملة لكل مرفق قبل 

 ILCS 49 210، المادة 2013وفقًا لقانون إعادة تأھیل الصحة النفسیة المتخصص لعام  وحیث أنھ،
 (Specialized Mental Health Rehabilitation Act of 2013, 210 ILCS 49) تعمل تنظم وزارة الصحة العامة ،

المتخصصة في تقدیم الخدمات لذوي االضطرابات العقلیة الخطیرة،  في والیة إلینوي على تنظیم مرافق الرعایة طویلة األجل 
 من خالل استبیانات لتحدید مدى االلتزام والتحقیق في الشكاوى وإصدار التراخیص المؤقتة لمدة ال تزید عن ثالث سنوات؛ 

یكون مساعدو التمریض ومساعدو التأھیل، ومساعدو رعایة الطفل في المرافق المرخصة من قبل وزارة الصحة  وحیث،
؛ وقانون ILCS 210 46، المادة MC / DD؛ وقانون ILCS 45 210ریض، العامة في والیة إلینوي وفقًا لقانون دار التم

 ILCS 47 210)، المادة ID / DDالخدمة المجتمعیة (
 (Nursing Home Care Act, 210 ILCS 45; the MC/DD Act, 210 ILCS 46; and the ID/DD 

Community Care Act, 210 ILCS 47) المساعد الذي وافقت علیھ وزارة  ، ملزمون إلكمال برنامج تدریب الممرض
 یوًما بعد تاریخ التوظیف األولي.؛   120الصحة العامة في والیة إلینوي بنجاح في غضون 

؛ وقانون  ILCS 46 210،المادة  MC / DD؛ وقانون  ILCS 45 210بموجب قانون دار الرعایة التمریضیة،  وحیث أنھ،
 ILCS 47 210،المادة ID / DDالرعایة المجتمعیة 

 (Nursing Home Care Act, 210 ILCS 45; the MC/DD Act, 210 ILCS 46; and the ID/DD 
Community Care Act, 210 ILCS 47)  تعمل وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي على تنظیم مرافق التمریض ،

ات النمو، ومرافق الرعایة المتوسطة لذوي الماھرة والمتوسطة ومرافق الرعایة االحترافیة المتخصصة المعدة لذوي إعاق
یوًما من تجدید الترخیص وتحقیقات شكاوى الموقع، ومراجعات خطة  120إعاقات النمو، من خالل عملیات التفتیش قبل 

ا یومً  30یوًما ، وعملیات التفتیش الكاملة لكل مرفق قبل  120المرافق في المكان ، وإصدار تراخیص مؤقتة لفترة ال تزید عن 
 من انتھاء الترخیص المؤقت؛

 ILCS 210، المادة MC / DD)؛ وقانون ILCS 45/3-401(d 210بموجب قانون دار الرعایة التمریضیة، المادة  وحیث أنھ،
  ILCS 47 / 3-401 210،المادة  ID / DD؛ وقانون الرعایة المجتمعیة 3-401/  46

(Nursing Home Care Act, 210 ILCS 45/3-401(d); the MC/DD Act, 210 ILCS 46/3-401; and the 
ID/DD Community Care Act, 210 ILCS 401-3/47)  یجوز لمنشأة الرعایة طویلة األجل داخل والیة إلینوي نقل ،

 أو إخراج مقیم ال إرادیًا لسبب واحد محدد أو أكثر، بما في ذلك التأخر بدفع الرسوم المستحقة بانتظام؛

  ILCS 45 / 3-403 210نحو المنصوص علیھ بموجب قانون دار الرعایة التمریضیة، على ال حیث أنھ،و
(Nursing Home Care Act, 210 ILCS 403-4/45)  یحق لمقیم في منشأة الرعایة طویلة األجل استئناف النقل أو ،

 COVID-19إلینوي؛ وإال أن  اإلخراج اإلجباري عن طریق تقدیم طلب لعقد جلسة استماع مع وزارة الصحة العامة في والیة
یھدد قدرة مكتب جلسات االستماع اإلداریة التابع لوزارة الصحة العامة في والیة إلینوي وضمان حصول جمیع المقیمین على 

 فرصة مناسبة وذات سبب مقنع الستئناف إشعار النقل اإلجباري أو اإلخراج بسبب عدم السداد؛

یة إلینوي بتنظیم الصناعات والمھن التالیة التي تقدم الخدمات لسكان والیة إلینوي: تقوم وزارة الصحة العامة في وال وحیث
  ILCS 320 225السباكین، ومقاولي السباكة، ومقاولي الري وفقًا لقانون رخصة السباكة في والیة إلینوي، المادة 

(Illinois Plumbing License Law, 225 ILCS 320, and the Lawn Irrigation Contractor and Lawn 
Sprinkler System Registration Code ومقاول الري وأنظمة تسجیل نظام رش العشب. أعمال المكافحة الھیكلیة ،(

  ILCS 235225 لآلفات، ووفقًا لقانون المكافحة الھیكلیة لآلفات ،المادة 
(Structural Pest Control Act, 225 ILCS 235) قل الحلیب بموجب قانون الحلیب المبستر ؛ باإلضافة إلى عینات ن

 ILCS 410؛ وقانون إلینوي لألغذیة واألدویة ومستحضرات التجمیل ،المادة  ILCS 635 410ومنتجات األلبان، المادة 
620 

 (Grade A Pasteurized Milk and Milk Products Act, 410 ILCS 635; and the Illinois Food, Drug 
and Cosmetic Act, 410 ILCS 62؛( 

  ILCS 115 210وحدائق المنازل المتنقلة وفقًا لقانون الحدائق المنزلیة المتنقلة، المادة  
(Mobile Home Park Act, 210 ILCS 115)  210؛ مرافق الدباغة بموجب قانون تصاریح منشآت الدباغة ،المادة 

ILCS 145 
(Tanning Facility Permit Act, 210 ILCS 145)  سات الفنون الجسدیة بموجب قانون إنشاء منشآت الوشم ومؤس



  ILCS 54 410وثقب الجسم ،المادة  
 (Tattoo and Body Piercing Establishment Registration Act, 410 ILCS 54)  ؛ 

 ILCS 110 / 8.8 225، أن قانون والیة إلینوي علم أمراض النطق واللغة والسمع التطبیقیة، المادة  وحیث
 (Illinois Speech-Language Pathology and Audiology Practice Act, 225 ILCS 8.8/110) ینص على ،

أن یكون مساعد علم أمراض النطق واللغة تحت اإلشراف المباشر ألخصائي أمراض النطق واللغة، والذي یتطلب االتصال 
 الشخصي معھ؛ 

جمیع أنحاء والیة إلینوي، ولضمان قدرة مؤسسات تقدیم الرعایة الصحیة أنھ، للحفاظ على الصحة والسالمة العامة في  وحیث
لدینا على خدمة المرضى، أجد أنھ من الضروري اتخاذ تدابیر إضافیة مھمة تتماشى مع إرشادات الصحة العامة إلبطاء وإیقاف 

COVID-19 من التفشي؛ 

، من الضروري تعلیق بعض األنشطة التنظیمیة الروتینیة من قبل وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي لضمان أن وحیث أنھ
، ومن أجل COVID-19تكون عملیات الخدمات البشریة األساسیة قادرة على االستمرار في العمل أثناء استمرار جائحة 

، والحد من COVID-19ي لمعالجة القضایا العاجلة التي یمثلھا جائحة الحفاظ على موارد وزارة الصحة العامة في والیة إلینو
 ؛ COVID-19التعرض المحتمل لموظفي وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي إلى خطر اإلصابة بفیروس 

ایدة ، من الضروري توسیع دائرة القوى العاملة في مجال الرعایة الصحیة في الوالیة استجابةً لالحتیاجات المتزوحیث
 للموظفین للعمل في مرافق الرعایة الصحیة خالل حالة الطوارئ الصحیة العامة ھذه؛

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

 )، فإنني أصدرت األمر التالي الذي یسري اعتباًرا من اآلن حتى نھایة مدة إعالن الحاكم للكوارث:3305

؛ قانون دار الرعایة IDPH ،(ILCS 9/40 210یتم تعلیق أحكام قانون الدعم المعیشي واإلسكان المشترك (  المادة األولى.
 ID / DD؛ وقانون الرعایة المجتمعیة  MC / DD  ،210 ILCS 46/3-116؛ قانون ILCS 45/3-116 210التمریضیة، 

 ،210 ILCS 47/3-116 
 (Assisted Living and Shared Housing Act, 210 ILCS 9/40; the Nursing Home Care Act, 210 

ILCS 45/3-116; the MC/DD Act, 210 ILCS 46/3-116; and the ID/DD Community Care Act, 210 
ILCS 47/3-116 اؤه في أقرب یوًما ما لم یتم تعلیقھ أو إلغ 120)، الذي یتطلب (أ) أن یكون الترخیص المؤقت صالًحا لمدة

وقت (ب) یجب أن تقوم وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي بعمل مراجعة شاملة وكاملة لجمیع المنشئات والمرافق في 
ھاء الترخیص المؤقت خالل فترة إعالنات الحاكم للكوارث.  تمدید التراخیص التي انتھت مدتھا أو التي یوًما قبل إن 30غضون 

ستنتھي مدتھا خالل مدة سریان إعالني الكوارث حتى نھایتھما إّال إذا تم سحبھا أو تعلیقھا من قبل وزارة الصحة العامة في 
 والیة إلینوي .

، MC / DD؛ وقانون d-ILCS 45 / 3 210) 702(قانون دار الرعایة التمریضیة، المادة یتم تعلیق أحكام   المادة الثانیة.
 ILCS 47 / 3-702 (d) 210، المادة ID / DD؛ وقانون الرعایة المجتمعیة ILCS 46 / 3-702 (d) 210المادة 

(Nursing Home Care Act, 210 ILCS 45/3-702(d); the MC/DD Act, 210 ILCS 46/3-702(d); and 
the ID/DD Community Care Act, 210 ILCS 47/3-702(d)) الذي یفرض على وزارة الصحة العامة في والیة ،

یوًما من االستالم. تقوم وزارة  30إلینوي التحقیق في الشكاوى األخرى المتعلقة بادعاءات سوء المعاملة واإلھمال في غضون 
یق في الشكاوى التي تدعي اإلساءة أو اإلھمال، بما في ذلك تلك التي تشیر إلى الصحة العامة في والیة إلینوي بمواصلة التحق

 إمكانیة حدوث خطر وشیك على حیاة أو سالمة المقیمین في المنشئات وفقًا لألطر الزمنیة القانونیة.

ILCS -4/  49 210 مادة ، ال2013یتم تعلیق العمل بحكم قانون إعادة تأھیل الصحة النفسیة المتخصص لعام   المادة الثالثة.
105 

 (Specialized Mental Health Rehabilitation Act of 2013, 210 ILCS 49/4-105) الذي یتطلب إنھاء
 3التراخیص المؤقتة الصادرة عند الترخیص األولي كمرفق متخصص في إعادة تأھیل الصحة العقلیة لفترة تتراوح مدتھا 

مدتھا أو التي ستنتھي مدتھا خالل مدة سریان إعالني الكوارث حتى نھایتھما إّال إذا تم  سنوات.  تمدید التراخیص التي انتھت
 سحبھا أو تعلیقھا من قبل وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي .

  یتم تعلیق أحكام قانون الدعم المعیشي واإلسكان المشترك، المادة الرابعة.
 ILCS 9/30(a) and 210 ILCS 9/110(a) 210 ،  

(Assisted Living and Shared Housing Act, 210 ILCS 9/30(a) and 210 ILCS 9/110(a)) التي تتطلب ،
أن تقوم وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي بإجراء مراجعة سنویة في الموقع لكل مؤسسة تحت طائلة القانون والقیام 

سة سكنیة ومسكن مشترك.  ستقوم وزارة الصحة العامة في والیة بالزیارة السنویة غیر المعلنة في الموقع في مقر كل مؤس
 إلینوي بإجراء المراجعة المیدانیة والزیارات السنویة غیر المعلنة في الموقع إلى أقصى حد ممكن.  

  45ILCS  210تُعلق األحكام التالیة من قانون دار الرعایة التمریضیة،  المادة الخامسة.
(Nursing Home Care Act, 210 ILCS 45)    :بموجب ھذا ، 

a(  شریطة قیام وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي بإجراء مراجعة في الموقع لكل مرفق سنویًا أو عند الضرورة
، استثناء أن تستمر وزارة الصحة العامة ILCS 45  /3-102.2 210للتأكد من االمتثال لخطة البرنامج، وفقًا لـلمادة 

 في إلینوي في إجراء المراجعات الموقع إلى أقصى حد ممكن؛
b(  .أن یتم مشروع          قیام وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي بإجراء تفتیش في الموقع مكتمل التنفیذ

 .ILCS 45 / 3-202.5 (g) 210طلب، وفقًا لـلمادة یوًما بعد إخطار مقدم ال 30البناء في موعد ال یتجاوز 
c(  .أن یتم مشروع              قیام وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي بإجراء تفتیش في الموقع مكتمل التنفیذ

 .ILCS 45 / 3-202.6 (e) 210یوم عمل بعد إخطار مقدم الطلب، وفقًا لـلمادة  45البناء في موعد ال یتجاوز 



 ID، وقانون الرعایة المجتمعیة g-ILCS 46 / 3 210) 202.5(، المادة MC / DDیتم تعلیق أحكام قانون   السادسة.المادة 
210 ILCS 47/3-202.5(g) / DD  

(MC/DD Act, 210 ILCS 46/3-202.5(g), and the ID/DD Community Care Act, 210 ILCS 47/3-
202.5(g)،( 

، التي تتطلب أن تقوم وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي بإجراء تفتیش ILCS 47 / 3-202.5 (g) 210بحسب المادة  
 یوًما بعد اإلخطار. 30مكان مشروع البناء المكتمل في موعد ال یتجاوز 

 )؛ قانون الرعایة5) (a-ILCS 45 / 3) 206 210یتم تعلیق أحكام قانون دار الرعایة التمریضیة، المادة  المادة السابعة.
 ILCS 46 / 3-206 210، المادة  MC / DD)؛ وقانون ILCS 47 / 3-206 (a) (5 210، المادة ID / DDالمجتمعیة 

(a)(5) 
 (Nursing Home Care Act, 210 ILCS 45/3-206(a)(5); the ID/DD Community Care Act, 210 ILCS 

47/3-206(a)(5); and the MC/DD Act, 210 ILCS 46/3-206(a)(5))(  ،التي تتطلب من مساعدي التمریض ،
 120ومعاوني التأھیل، ومعاوني رعایة الطفل إكمال برنامج تدریب التمریض األساسي الذي وافقت علیھ الوزارة بنجاح خالل 

اح یوًما بعد التاریخ من العمل األولي. لم یتم تعلیق شرط إكمال مساعدي التمریض ومعاوني التأھیل ومعاوني رعایة الطفل بنج
 البرنامج.  

 ILCS 32 225 تم تعلیق األحكام التالیة من قانون ترخیص السباكة في والیة إلینوي، حسب المادة   المادة الثامنة.
 (Illinois Plumbing License Law, 225 ILCS 320):واللوائح المختصة بھ ، 

a(  شرط أن یسجل كل مقاول الري یعمل في ھذه الوالیة سنویًا مع وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي وفقًا لـلمادة
225 ILCS 320 / 2.5 (a) ؛ 

b(  225سنوات فترة تدریب مرخصة وفقًا لـلمادة  6شرط عدم عمل سباك متدرب مرخص ألكثر من ILCS 320/3 
(4) (i)؛ 

c( مة في والیة إلینوي امتحانات للمتقدمین للحصول على تراخیص السباكین مرة واحدة شرط إجراء وزارة الصحة العا
 ؛ILCS 320/9 225  على األقل كل ثالثة أشھر في مكان ما في ھذه الوالیة وفقًا لـلمادة

d(  أبریل بتاریخ اإلصدار  30شرط أن تنتھي جمیع تراخیص السباك وتراخیص المتدربین الصادرة بموجب القانون في
 ؛  ILCS 320/14 225 التالي وفقًا لـلمادة

یجب تمدید متطلبات التسجیل والتراخیص التي انتھت صالحیتھا أو التي ستنتھي صالحیتھا خالل فترة إعالن الحاكم 
للكوارث في الوالیة، شریطة أال تقوم وزارة الصحة العامة في إلینوي بتعلیقھا أو إلغاؤھا خالل فترة إعالن الكوارث في 

 والیة.ال

 235/7ILCS  225تم تعلیق العمل بموجب قانون المكافحة الھیكلیة لآلفات، بحسب المادة   المادة التاسعة.
 (Structural Pest Control Act, 225 ILCS 7/235) الذي یتطلب من وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي أو من ،

 كل عام.مرات على األقل  4ینوب عنھ إجراء اختبارات كتابیة 

 ILCS 410"، بحسب المادة aیتم تعلیق أحكام قانون إنتاج الحلیب المبستر ومنتجات األلبان من الدرجة "  المادة العاشرة.
  ILCS 620 / 21.2 410، وقانون إلینوي لألغذیة واألدویة ومستحضرات التجمیل، المادة 635/5

(Grade A Pasteurized Milk and Milk Products Act, 410 ILCS 635/5, and Illinois Food, Drug and 
Cosmetic Act, 410 ILCS 21.2/620)  التي تتطلب أن تنتھي صالحیة التصاریح الصادرة ألخذ عینات الحلیب بتاریخ ،

یة مارس من كل العام. تمدد التراخیص التي انتھت مدتھا أو التي ستنتھي مدتھا خالل مدة سریان إعالني الكوارث حتى نھا 31
 إعالني الكوارث اّال اذا تم سحبھا اوتعلیقھا من قبل وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي.

 115/3ILCS  210ویُعلَّق العمل بالحكم الوارد في قانون الحدیقة المنزلیة المتنقلة، المادة   المادة الحادیة عشر.
 (Mobile Home Park Act, 210 ILCS 3/115)30راخیص الحدائق المنزلیة المتنقلة بحلول ، الذي یقضي بتجدید ت 

نیسان/أبریل من كل عام. تمدید التراخیص التي انتھت مدتھا أو التي ستنتھي مدتھا خالل مدة سریان إعالني الكوارث حتى 
 نھایتھما إّال إذا تم سحبھا أو تعلیقھا من قبل وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي .

 a145/15ILCS  210)(م تعلیق العمل بموجب قانون تصاریح منشآت الدباغة، المادة یت  المادة الثانیة عشر.
 (Tanning Facility Permit Act, 210 ILCS 145/15(a)) الذي یتطلب تجدید سنوي للتراخیص الصادرة عن وزارة ،

الل مدة سریان إعالني الكوارث حتى الصحة العامة في والیة إلینوي تمدد التراخیص التي انتھت مدتھا أو التي ستنتھي مدتھا خ
 نھایة إعالني الكوارث اّال اذا تم سحبھا اوتعلیقھا من قبل وزارة الصحة العامة في والیة إلینوي.

 54/35ILCS  410 (a) یتم تعلیق تقدیم قانون إنشاء منشآت الوشم وثقب الجسم، المادة   المادة الثالثة عشر.
(Tattoo and Body Piercing Establishment Registration Act, 410 ILCS 54/35(a)) والذي یتطلب التجدید ،

السنوي لشھادات التسجیل. سیتم تمدید شھادات التسجیل التي انتھت صالحیتھا أو التي من المقرر أن تنتھي صالحیتھا خالل 
الصحة العامة في والیة إلینوي خالل فترة إعالن فترة إعالن الكوارث في الوالیة، ما لم یتم تعلیقھا أو إلغاؤھا من قبل وزارة 

 الكوارث.

 / MC؛ و قانون d-ILCS 45 / 3 210) 401(ویتم تعلیق أحكام قانون دار الرعایة التمریضیة، المادة  المادة أربعة عشر.
DD  210، المادة ILCS 46/3-401) ؛ وقانون الرعایة المجتمعیةID / DD 210)، المادة ILCS 47/3-401  

(Nursing Home Care Act, 210 ILCS 45/3-401(d); MC/DD Act, 210 ILCS 46/3-401; and ID/DD 
Community Care Act, 210 ILCS 401-3/47) 47/3-401  الذي یسمح لمنشأة الرعایة طویلة األجل بالشروع بنقل ،

 إجباري أو إخراج مقیم بسبب التأخر في السداد أو عدم الدفع.



  ILCS 110 / 8.8 (e)   225یتم تعلیق الحكم في قانون إلینوي ألمراض النطق واللغة وممارسة السمع  شر.المادة خمسة ع
Illinois Speech-Language Pathology and Audiology Practice Act, 225 ILCS 110/8.8(e)) الذي ،(

راقبة وتوجیھ في الموقع وتقدیم وجھات یحدد "اإلشراف المباشر" على أن یتم اخضاع مساعدي أمراض النطق واللغة" لم
النظر المختلفة من قِبَل أخصائي أمراض النطق واللغة" لغرض محدود أال و ھو السماح لمساعدي أمراض النطق واللغة تلقي 

 اإلشراف من قبل أخصائي أمراض النطق واللغة عن طریق لقاءات الفیدیو اإللكترونیة. 

ء في ھذا األمر التنفیذي وأي قواعد طوارئ صادرة عن وزارة الصحة العامة في والیة یجب األخذ بما جا المادة ستة عشر.
   إلینوي وتحلیلھ بحسب ما یتوافق مع أي إعفاءات أو لوائح أو توجیھات رسمیة أخرى صادرة عن المراكز الفیدرالیة لخدمات 

Medicare   وMedicaid .أو وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة المتعلقة برعایة المساعدین 

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة من أي   المادة سبعة عشر.
األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا محكمة ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا 

 بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.
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