
 
 

  37-2020األمر التنفیذي          2020مایو،  13
 
 

 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
 )COVID-19بشأن فیروس كورونا المستجد  35(األمر التنفیذي رقم 

 
) بسرعة كبیرة في جمیع أنحاء والیة إلینوي في فترة زمنیة COVID-19انتشر مرض كورونا فیروس المستجد (حیث، 

قصیرة، مما استدعى إصدار توجیًھا صارًما قِبَل من مسؤولي الصحة العامة الفیدرالیین والحكومیین والمحلیین إضافةً إلى اتخاذ 
 التدابیر الالزمة لالستجابة لتفشي كارثة الصحة العامة المتزاید؛ 

ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي ویظھر بأعراض  COVID-19رونا المستجد فیروس كو وحیث، أن
 مشابھة ألعراض اإلنفلونزا؛

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

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

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

 ؛COVID-19فیروس كورونا المستجد 

وما یترتب علیھ من آثار صحیة في  COVID-19، بسبب االنتشار المستمر المتوقع لـ  2020أبریل  30أنھ بتاریخ حیث، و
تشفیات وأسّرة العنایة المركزة وأجھزة جمیع أنحاء الوالیة، باإلضافة إلى الحاجة إلى إتمام النقص المحتمل في أِسّرة المس

التنفس االصطناعي وأجھزة الوقایة الشخصیة و مواد اختبار الفیروس، أعلنت أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي ھي منطقة 
 theكارثة (إعالن الكوارث الثالث للحكام، وإلى جانب اإلعالنین األول والثاني حول الكوارث، إعالنات الحاكم للكوارث (

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

تطلب استجابة لضمان قدرة أنھ ومع انتشار الفیروس عبر والیة إلینوي، تطورت األزمة التي تواجھ الوالیة وأصبحت ت وحیث
المستشفیات، وأخصائیي الرعایة الصحیة، والمستجیبین األوائل على تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة لجمیع سكان والیة إلینوي 

) والمراكز الفیدرالیة لمكافحة األمراض IDPHبطریقة تتماشى مع إرشادات محدثة من إدارة الصحة العامة في إلینوي (
 )؛ CDCھا (والوقایة من

 
من المھم للغایة ضمان امتالك والیة إلینوي لسعة أسرة وإمدادات ومجموعة مقدمي خدمات كافیة لعالج المرضى وحیث إنھ 

 والمرضى المصابین بأمراض أخرى، 19المصابین بفیروس كورونا المستجد 

الرعایة الصحیة لضمان القدرة الكافیة لنظام الرعایة من المھم إزالة العوائق والحواجز أمام تقدیم إمدادات وخدمات وحیث إنھ 
 الصحیة في إلینوي على تقدیم الرعایة لكل من یحتاجھا،

قد أخذتا وتستمران في أخذ  IDPHإن إدارة التنظیم المالي والمھني بوالیة إلینوي ووزارة الصحة العامة في إلینوي وال وحیث 
التدابیر الالزمة لتمكین موظفي الرعایة الصحیة المتوقفین عن العمل والمتواجدین خارج الوالیة من العودة إلى العمل في والیة 

 إلینوي من خالل إصدار إعالنات وقواعد طوارئ وتغییرات، 

ي أخذ التدابیر الالزمة لتمكین المشافي من زیادة سعة ) قد أخذت تدابیرھا ومستمرة فDPHإدارة الصحة العامة (وحیث إن 
 ، 19األسرة وتقدیم مستویات الرعایة الالزمة لمواجھة تفشي فیروس كورونا 

) توجیًھا یوصي بإلغاء جمیع العملیات IDPH، أصدرت وزارة الصحة العامة في إلینوي (2020مارس  16أنھ في  وحیث
لضغط على نظام الرعایة الصحیة بشكل فوري أثناء االستجابة لفیروس كورونا المستجد الجراحیة الطارئة واالختیاریة لفك ا

COVID-19 ،؛ و 

، والتي تسمح 2020مایو  11) إرشادات منقحة، اعتباًرا من IDPHأصدرت وزارة الصحة العامة في إلینوي ( حیث
االختیاریة واإلجراءات بشرط أن یتم استیفاء  للمستشفیات ومراكز العالج الجراحي الجوالة باستئناف العملیات الجراحیة

متطلبات معینة تتعلق بمراقبة االتجاھات الوبائیة، واالستفادة من المستشفى اإلقلیمي، وقدرة المستشفى الخاصة، وحالة اإلعداد 
وإجراءات  ، ومعدات الحمایة الشخصیة،COVID-19وتحدید األولویات، واالختبار قبل الجراحة لفیروس كورونا المستجد 

 مكافحة العدوى، وتوافر خدمات الدعم، باإلضافة إلى المتطلبات األخرى؛ و،

إن استئناف العملیات الجراحیة االختیاریة واإلجراءات مھم الستمرار صحة وسالمة سكان والیة إلینوي، مع ضمان أن حیث 
-COVIDدة لمرضى فیروس كورونا المستجد تحافظ مستشفیات إلینوي في نفس الوقت على القدرة على استیعاب زیادة متجد

 إذا لزم األمر؛ و، 19

رعایة طبیة مناسبة، من الضروري أن تقبل  COVID-19أنھ من أجل ضمان تلقي مرضى فیروس كورونا المستجد  حیث 
إذا كان لدیھا  COVID-19المستشفیات واألنواع األخرى من مرافق الرعایة الصحیة نقل مرضى فیروس كورونا المستجد 

 ؛ و، COVID-19القدرات واإلمكانیات الالزمة لتوفیر العالج لمرضى فیروس كورونا المستجد 



اتخذت وزارة الصحة العامة في إلینوي وما زالت تأخذ تدابیر احترازیة، وذلك لتمكین األنظمة الطبیة الطارئة من التكیّف  حیث
 ؛ و،COVID-19ا المستجد واالستعداد لنقل ورعایة مرضى فیروس كورون

، أصدرت وزارة الصحة العامة في إلینوي مبادئ توجیھیة تطلب أنظمة خدمات طبیة طارئة تستعد 2020أبریل  9أنھ في  حیث
 لنقل المرضى إلى وجھات غیر تقلیدیة، مثل مرافق الرعایة البدیلة؛ 

 Section 6(c)(1) of the Illinois Emergency) من قانون ھیئة إدارة الطوارئ c)(1)(6المادة وحیث إن 
Management Agency Act (IEMA Act), 20 ILCS 3305/6 تنص على أن الحاكم مفوض "بإصدار وتعدیل (

 وإلغاء جمیع األوامر والقواعد واللوائح القانونیة الضروریة لتنفیذ أحكام ھذا القانون في حدود السلطات المخولة لھ"،

) تنص على أن Section 15 of the IEMA Act, 20 ILCS 3305/15قانون ھیئة الطوارئ (من  15المادة وحیث إن 
"حكومة الوالیة أو أي إدارة سیاسیة تابعة لھا أو الحاكم أو المدیر أو المسئول التنفیذي األول إلدارة سیاسیة فرعیة أو وكالء أو 

طوارئ أو أنشطة التعافي في ظل االمتثال أو محاولة موظفي أو ممثلي أي منھم ممن یشتركون في أي استجابة إلدارة ال
االمتثال لھذا القانون أو أي قاعدة أو لوائح تصدر بمقتضاه لن تتحمل المسؤولیة عن وفاة أو أي إصابة ألي شخص أو أضرار 

 تلحق بأي ممتلكات نتیجة لذلك النشاط، باستثناء اإلھمال الجسیم أو سوء التصرف المتعمد"،

تنص  Section 21(b) of the IEMA Act, 20 ILCS 3305/21) ) من قانون ھیئة الطوارئ (b(21ادة الموحیث إن، 
على "أن أي شخص طبیعي أو شركة أو مؤسسة وموظفي ووكالء ذلك الشخص أو تلك الشركة أو المؤسسة في أدائھم لعقد 

بموجب أحكام ھذا القانون لن یتحمل المسؤولیة المدنیة مبرم مع الوالیة أو أي إدارة سیاسیة فرعیة منھا أو ما یخضع لتوجیھاتھا 
 عن التسبب في وفاة أو إصابة أي شخص أو الضرر الذي یلحق بأي ممتلكات باستثناء حاالت سوء التصرف المتعمد"،

) تنص Section 21(c) of the IEMA Act, 20 ILCS 3305/21) من قانون ھیئة الطوارئ (c(21المادة وحیث إن 
أي شخص طبیعي أو شركة أو مؤسسة وموظفي ووكالء ذلك الشخص أو تلك الشركة أو المؤسسة ممن یقدمون على "أن 

المساعدة أو االستشارة بناء على طلب الوالیة أو أي إدارة سیاسیة فرعیة منھا بموجب ھذا القانون أثناء كارثة فعلیة أو وشیكة 
إصابة أي شخص أو الضرر الذي یلحق بأي ممتلكات باستثناء حاالت سوء لن یتحمل المسؤولیة المدنیة عن التسبب في وفاة أو 

 التصرف المتعمد"،

 Section 3.150(a) of the Emergency) من قانون أنظمة الخدمات الطبیة الطارئة (a(3.150المادة وحیث إن 
Medical Services (EMS) Systems Act, 210 ILCS 50/3.150 تنص على أن األشخاص "الذین یقدمون خدمات (

طبیة طارئة أو غیر طارئة من منطلق حسن النیة خالل دورة تدریبیة معتمدة من إدارة [الصحة العامة] في اإلطار الطبیعي 
م في تقدیم تلك الخدمات ألداء واجباتھم أو في حالة طارئة لن یتحمل أي منھم المسؤولیة المدنیة نتیجة ألفعالھم أو أوجھ تقصیرھ

ما لم تكن تلك األفعال أو التقصیرات بما فیھا تجاوز مشافي أو منشآت طبیة قریبة وفقًا للبروتوكول القائم بموجب ھذا القانون 
 تشكل سوء تصرف متعمد ومستھتر"،

) ینص على أن "األفعال الكریمة والرحیمة من Good Samaritan Act, 745 ILCS 49قانون المواطن الصالح (وحیث إن 
المواطنین وخاصة العاملین في الرعایة الصحیة الذین یتطوعون بوقتھم ومھاراتھم لمساعدة اآلخرین یجب إعفاؤھم من 

 المسؤولیة المدنیة ما لم تمثل تلك األفعال سوء تصرف متعمد ومستھتر"، 

لسالمة العامة في جمیع أنحاء والیة إلینوي ولضمان قدرة نظام الرعایة الصحیة ومن منطلق الحفاظ على الصحة واوحیث إنني 
 لدینا على خدمة المرضى، أرى ضرورة اتخاذ تدابیر إضافیة تتوافق مع إرشادات الصحة العامة، 

و  15) و 12(7) و 3(7)، 2(7) ، 1(7وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب المواد  بناء علیھ،
 ,Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(12), 15, and 21 of the IEMA Actمن قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي ( 21

20 ILCS 3305:فإنني أصدرت األمر التالي الذي یسري حتى نھایة مدة إعالني الكوارث ،( 

 مصطلحات التالیة على النحو المبین أدناه:تحقیقًا ألغراض ھذا األمر التنفیذي، تُعّرف الالمادة األولى.  

)a(  ،210تعني "المستشفیات"، المرافق المرخصة أو المعتمدة بموجب قانون ترخیص المستشفیات ILCS 85 أو ،
 ILCS 330 (Hospital Licensing Act, 210 ILCS 85, or the 110قانون مستشفى جامعة إلینوي، 

University of Illinois Hospital Act, 110 ILCS 330  .( 
 

)b( :"یقصد بـ "منشآت الرعایة الصحیة 
i.  :المنشآت المرخصة والمصدقة والمعتمدة من أي ھیئة حكومیة بالوالیة والتي تنظمھا القوانین التالیة

 ILCS 210)، قانون تقدیم الرعایة الصحیة البدیلة a), (c)-(f(1130.215قانون إلینوي اإلداري  77
أو قانون وزارة شؤون  ILCS 50 210ة الخدمات الطبیة الطارئة )، قانون أنظم4(-)2(3/35

 ;ILCS 2805 (77 Ill. Adm. Code 1130.215(a), (c)-(f) 20المحاربین القدامى، 
Alternative Health Care Delivery Act, 210 ILCS 3/35(2)-(4); Emergency 

Medical Services (EMS) Systems Act, 210 ILCS 50; or Department of 
Veterans’ Affairs Act, 20 ILCS 2805  ;( 

ii.  المراكز اإلنمائیة الخاضعة إلدارة الوالیة والمعتمدة من المراكز الفیدرالیة لخدماتMedicare  و
Medicaid  ومراكز الصحة النفسیة المرخصة الخاضعة إلدارة الوالیة والمنشأة بموجب القانون

 Mental Health and Developmental Disabilitiesلنمو (اإلداري للصحة النفسیة وإعاقات ا
Administrative Act, 20 ILCS 1705/4(  



iii.  مراكز الترتیبات المعیشیة المجتمعیة المتكاملة المرخصة على النحو المحدد في قانون ترخیص
 Community-Integrated Living Arrangementsوتصدیق الترتیبات المعیشیة المجتمعیة (

Licensing and Certification Act, 210 ILCS 135/2 ( 
iv.  مراكز الصحة النفسیة المجتمعیة المرخصة على النحو المحدد في قانون الخدمات المجتمعیة

)Community Services Act, 405 ILCS 30 ( 
v. ) المراكز الصحیة المعتمدة فیدرالیًا بموجب قانون الضمان االجتماعيSocial Security Act, 42 

U.S.C. § 1396d(l)(2)(B))  و 
vi. ) مرافق الرعایة البدیلة المرخصة من وزارة الصحة العامة في إلینويIDPH؛( 
vii.  مرافق المعیشة الداعمة المعتمدة من قبل إدارة والیة إلینوي للرعایة الصحیة والخدمات العائلیة وفقًا

 ,ILCS 5/5-.5.01(a) ( Illinois Public Aid Code 305لقانون المساعدة العامة في إلینوي, 
305 ILCS 5/5-5.01(a ،و ،(( 

viii.  مؤسسات المعیشة المدعومة ومؤسسات اإلسكان المشترك المرخصة من قبل إدارة اإلسكان العامة طبقًا
 ILCS 9 )Assisted Living and Shared 210لقانون المساعدة بالمعیشة واإلسكان المشترك ، 

Housing Act(. 
 
 الصحیة" ھي مفرد الجمع "منشآت الرعایة الصحیة". "منشأة الرعایة 
 

)c(  یقصد بـ "أخصائیي الرعایة الصحیة" جمیع العاملین المرخصین أو المعتمدین للعمل في الرعایة الصحیة أو
) مقدمي خدمات الرعایة الصحیة في منشأة من منشآت الرعایة الصحیة لمواجھة 1الخدمات الطبیة الطارئة من (

) العاملین تحت توجیھات ھیئة إدارة الطوارئ في 2والمصرح لھم بھذا العمل، ( 19كورونا تفشي فیروس 
 إلینوي أو وزارة الصحة العامة في إلینوي تنفیذا إلعالني الحاكم للكوارث.

 
)d(  المتطوعین أو طالب الطب أو التمریض غیر الحاصلین على یقصد بـ "متطوعي الرعایة الصحیة" جمیع

الخدمات أو المساعدة أو الدعم في منشأة رعایة صحیة لمواجھة تفشي فیروس  یقدمون )1ترخیص والذین (
) العاملین تحت توجیھات ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي أو 2أو ( كورونا المستجد والمصرح لھم بھذا العمل،

  وزارة الصحة العامة في إلینوي تنفیذا إلعالنات الحاكم للكوارث.

 IEMA Act, 20 ILCS)) من قانون ھیئة الطوارئ Sections 15 and 21(b)-(c)تضى المواد (بمقالمادة الثانیة. 
3305/15 and 21(b)-(c) وقانون المواطن الصالح ( (Good Samaritan Act, 745 ILCS 49 أوجھ جمیع منشآت ،(

مر التنفیذي بتقدیم المساعدة دعًما الرعایة الصحیة وأخصائیي ومتطوعي الرعایة الصحیة بموجب نص المادة األولى من ھذا األ
 ). COVID-19لجھد الوالیة في مواجھة الكارثة التي یقرھا إعالني الحاكم للكوارث (كارثة فیروس 

)a( .المستشفیات ومرافق الرعایة الصحیة 
 

i.  بالنسبة للمستشفیات ومرافق الرعایة الصحیة، یجب أن تتضمن "تقدیم المساعدة" لدعم استجابة الدولة
ر مثل زیادة عدد األسرة، والحفاظ على معدات الوقایة الشخصیة واستخدامھا بشكل صحیح، تدابی

وإجراء اختبارات واسعة النطاق، واتخاذ الخطوات الالزمة لتوفیر الرعایة الطبیة لمرضى فیروس 
 ولمنع انتقال الفیروس عبر نطاق أوسع.  COVID-19كورونا المستجد 

ii. العملیات الجراحیة االختیاریة واإلجراءات، یجب أن تتضمن "تقدیم  بالنسبة للمستشفیات التي تجري
) IDPHالمساعدة" لدعم استجابة الدولة أیًضا االمتثال لتوجیھات وزارة الصحة العامة في إلینوي (

 الحالیة بشأن إجراء العملیات الجراحیة االختیاریة واإلجراءات. 
iii.  قبول نقل مریض من مستشفى آخر ، بما في ذلك للمستشفیات ، یجب أن تتضمن المساعدة المقدمة

المرضى الداخلیون في المستشفى ، والكیانات التي تدیرھا الدولة (بشكل جماعي، "الكیانات الناقلة") 
.  على المستشفى المتلقي أن یقبل نقل 19-التي لیس لدیھا القدرة الالزمة لتوفیر العالج لمریض كوفید

كورونا المستجد إذا توفرت لدیھ المساحة والقدرة الكافیة على  المریض الذي تم تشخیصھ بفیروس
توفیر العالج لھ. عند تحدید ما إذا توفر لدى المستشفى المساحة والقدرة الكافیة لتوفیر العالج لمریض 

فیروس كورونا المستجد، یجب على المستشفى أن یأخذ بعین االعتبار قدرتھ على توفیر عالج آمن 
توصیات الصحة العامة الحالیة، وكذلك مع الموارد المتاحة والعاملین في المستشفى  وفعال یتوافق مع

 وعدد األسرة الطبیة الشاغرة
iv.   بالنسبة لمرافق الرعایة الصحیة، یجب أن تتضمن "تقدیم المساعدة" أیضاً، بما یتوافق مع اإلرشادات

) إجراء اختبار واسع النطاق IDPH) (1والتوصیات الحالیة من وزارة الصحة العامة في إلینوي (
) 2، و ( COVID-19للمقیمین واختبار واسع النطاق ومنتظم للموظفین لفیروس كورونا المستجد 

 عند النقل أو الخروج من المستشفى أو مرفق الرعایة الصحیة.  COVID-19قبول مرضى فیروس 
 
)b(  بالنسبة ألخصائیي الرعایة الصحیة، فإن "تقدیم المساعدة" دعًما لجھد الوالیة في مواجھة الكارثة یعني تقدیم

أو العمل تحت توجیھات  19خدمات الرعایة في منشأة الرعایة الصحیة لمواجھة تفشي فیروس كورونا المستجد 
 وي تنفیذا إلعالني الحاكم للكوارث.  ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي أو وزارة الصحة العامة في إلین

 



)c(  بالنسبة لمتطوعي الرعایة الصحیة، فإن "تقدیم المساعدة" دعًما لجھد الوالیة في مواجھة الكارثة یعني تقدیم
أو العمل 19الخدمات أو المساعدة أو الدعم في منشأة الرعایة الصحیة لمواجھة تفشي فیروس كورونا المستجد 

 تنفیذا إلعالنات الحاكم للكوارث.رة الطوارئ أو إدارة الصحة العامة في إلینوي تحت توجیھات ھیئة إدا

 21و  ILCS 3305/15 20(ج) من قانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي،  -(ب)  21و  15بموجب األقسام المادة الثالثة.  
))، أوّجھ أنھ Sections 15 and 21(b)-(c) of the IEMA Act, 20 ILCS 3305/15 and 21(b)-(c(ج) ( -(ب) 

خالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث، فإن المستشفیات التي تستمر في اإللغاء أو تأجیل جمیع العملیات الجراحیة االختیاریة أو 
، أو أخصائیي الرعایة الصحیة الذین یقدمون COVID-19اإلجراءات من أجل االستجابة لتفشي فیروس كورونا المستجد 

ل ھذه المستشفیات، یجب أن یكونوا محصنین من المسؤولیة المدنیة عن أي إصابة أو وفاة یزعم أنھا نتجت عن الخدمة في مث
أي فعل أو إغفال من قبل المستشفى أو أخصائي الرعایة الصحیة، أو حدثت إصابة أو وفاة في وقت كان مستشفى أو أخصائي 

من خالل توفیر خدمات الرعایة  COVID-19یروس كورونا المستجد رعایة صحیة یقدمون المساعدة للوالیة استجابة لتفشي ف
). ھذا القسم غیر قابل للتطبیق IDPHالصحیة بما یتفق مع التوجیھات الحالیة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في إلینوي (

أو أخصائي الرعایة إذا ثبت أن ھذه اإلصابة أو الوفاة ناتجة عن إھمال جسیم أو سوء تصرف متعمد في ھذا المستشفى 
 ILCS 20) قابالً للتطبیق، أو بسبب سوء السلوك المتعمد، إذا كان قانون (ILCS 3305/15 20الصحیة، إذا كان قانون (

 ) ھو المعمول بھ. 3305/21

 و ILCS 3305/15 20(ج) من قانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي،  -(ب)  21و  15بموجب األقسام المادة الرابعة.  
))، أوجھ Sections 15 and 21(b)-(c) of the IEMA Act, 20 ILCS 3305/15 and 21(b)-(c(ج) ( -(ب)  21

أنھ خالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث، فإن المستشفیات التي تجري العملیات الجراحیة االختیاریة أو اإلجراءات التي تبدأ في 
یة الذین یقدمون الخدمات في مثل ھذا المستشفى، یجب أن یكونوا محصنین ، أو أخصائیي الرعایة الصح2020مایو  11أو بعد 

والتي  COVID-19من المسؤولیة المدنیة عن أي إصابة أو وفاة تتعلق بتشخیص أو نقل أو عالج فیروس كورونا المستجد 
إصابة أو وفاة في وقت كان یزعم أنھا ناجمة عن أي فعل أو إغفال من قبل المستشفى أو أخصائي الرعایة الصحیة، أو حدثت 

من خالل  COVID-19مستشفى أو أخصائي رعایة صحیة یقدمون المساعدة للوالیة استجابة لتفشي فیروس كورونا المستجد 
). ھذا IDPHتوفیر خدمات الرعایة الصحیة بما یتفق مع التوجیھات الحالیة الصادرة عن وزارة الصحة العامة في إلینوي (

طبیق إذا ثبت أن ھذه اإلصابة أو الوفاة ناتجة عن إھمال جسیم أو سوء تصرف متعمد في ھذا المستشفى أو القسم غیر قابل للت
) قابالً للتطبیق، أو بسبب سوء السلوك المتعمد، إذا كان قانون ILCS 3305/15 20أخصائي الرعایة الصحیة، إذا كان قانون (

)20 ILCS 3305/21 .ھو المعمول بھ ( 

و  ILCS 3305/15 20(ج) من قانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي،  -(ب)  21و  15بموجب األقسام .  المادة الخامسة
))، أوجھ Sections 15 and 21(b)-(c) of the IEMA Act, 20 ILCS 3305/15 and 21(b)-(c(ج) ( -(ب)  21

أنھ خالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث، فإن مرافق الرعایة الصحیة أو أخصائیو الرعایة الذین یقدمون خدمات في مرفق 
للرعایة الصحیة یتمتعوا بالحصانة من المسؤولیة المدنیة عن أي إصابة أو وفاة تتعلق بتشخیص أو نقل أو عالج فیروس 

عم أنھ نتج عن أي فعل أو إغفال من قبل مرفق الرعایة الصحیة أو أخصائي الرعایة الذي یُز COVID-19كورونا المستجد 
الصحیة، أو حدثت إصابة أو وفاة في وقت كان مستشفى أو أخصائي رعایة صحیة یقدمون المساعدة للوالیة استجابة لتفشي 

مع التوجیھات الحالیة الصادرة عن  من خالل توفیر خدمات الرعایة الصحیة  بما یتفق COVID-19فیروس كورونا المستجد 
 ھذا القسم غیر قابل للتطبیق إذا ثبت أن ھذه اإلصابة أو الوفاة ناتجة عن إھمال . (IDPHوزارة الصحة العامة في إلینوي (

) ILCS 3305/15 20جسیم أو سوء تصرف متعمد لمرفق الرعایة الصحیة أو أخصائي الرعایة الصحیة، إذا كان قانون (
 ) قابل للتطبیق.ILCS 3305/21 20للتطبیق، أو بسبب سوء السلوك المتعمد، إذا كان قانون (قابالً 

 Section 21(c) of the IEMA Act, 20 ILCSبمقتضى مواد قانون ھیئة إدارة الطوارئ (المادة السادسة.  
3305/21(c) وقانون المواطن الصالح ((Good Samaritan Act, 745 ILCS 49اتي بحصانة أي متطوع )، أصدر تعلیم

من متطوعي الرعایة الصحیة خالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث وعلى النحو المبین في المادة األولى من ھذا األمر التنفیذي 
من المسؤولیة المدنیة عن أي إصابة أو وفاة یزعم أن سببھا أي تصرف أو تقصیر من ذلك المتطوع خالل مساعدتھ للوالیة من 

، ما لم یثبت أن تلك اإلصابة أو الوفاة 19الخدمات أو المساعدة أو الدعم لمواجھة تفشي فیروس كورونا المستجد خالل تقدیم 
حدثت نتیجة سوء تصرف متعمد من ذلك المتطوع. ھذا القسم غیر قابل للتطبیق إذا ثبت أن ھذه اإلصابة أو الوفاة ناتجة عن 

 سوء تصرف متعمد من متطوعي الرعایة الصحیة.

ممنوحة أي حصانة ساریة من المسؤولیة المدنیة یوجد نص في ھذا األمر التنفیذي یفسر على أنھ یمنع أو یقید ال  لمادة السابعة.ا
 ألي منشأة رعایة صحیة أو أخصائي رعایة صحیة أو متطوع في الرعایة الصحیة.

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

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

 
 
 
 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
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