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األمر التنفيذي بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد 19-COVID
(األمر التنفيذي الخاص بفيروس كورونا ال ُمستجد  19-COVIDرقم )39
حيث انتشر مرض كورونا فيروس المستجد ( )19-COVIDبسرعة كبيرة في جميع أنحاء والية إلينوي في فترة زمنية قصيرة،
مما استدعى إصدار توجي ًها صار ًما قِبَل من مسؤولي الصحة العامة الفيدراليين والحكوميين والمحليين إضافةً إلى اتخاذ التدابير
الالزمة لالستجابة لتفشي كارثة الصحة العامة المتزايد؛ و
حيث يمكن أن ينتشر فيروس كورونا ال ُمستجد  19-COVIDبين الناس من خالل عمليات الجهاز التنفسي ،كما أنه يمكن
لألشخاص الذين ال تظهر عليهم األعراض أن ينقلوا الفيروس لآلخرين وحيث أنه ال يوجد حاليًا عالج أو لقاح فعال للفيروس؛
و
حيث أنني أعلنت أنا ،جيه بي بريتزكر حاكم والية إلينوي ،في  9مارس  2020أن جميع المقاطعات في والية إلينوي مناطق
كوارث ،وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ،و
حيث أنه بسبب االنتشار الهائل لفيروس كورونا ال ُمستجد  19-COVIDأعلنت في  1أبريل  2020باعتبار جميع المقاطعات في
والية إلينوي كمنطقة كوارث؛ و
حيث أنه في  30أبريل  ،2020وبسبب االنتشار المستمر المتوقع لفيروس كورونا ال ُمستجد  19-COVIDواآلثار الصحية
الناتجة عن ذلك في جميع أنحاء الوالية وبسبب الحاجة إلى مواجهة النقص المحتمل في أسرة المستشفيات وأسرة العناية
المركزة وأجهزة التنفس ومعدات الحماية الشخصية والمواد الالزمة لعمل اختبارات اإلصابة بالفيروس ،أعلنت جميع
المقاطعات في والية إلينوي كمناطق كوارث؛ و
حيث أنه في  29مايو  ،2020وبسبب وفاة آالف األشخاص بسبب فيروس كورونا ال ُمستجد  19-COVIDفي إلينوي ،واستمرار
الزيادة في الحاالت واستمرار المخاوف من نقص أسرة المستشفيات وأسرة غرف الطوارئ ونقص أجهزة التنفس الصناعي
وأماكن االختبار التي تحسنت ولكنها ال تزال منخفضة القدرة ،والخسائر المالية الناجمة عن الفيروس ،أعلنت مرة أخرى باعتبار
جميع المقاطعات في والية إلينوي كمنطقة كوارث (جنبًا إلى جنب مع اإلعالنات السابقة المحددة في هذا األمر التنفيذي ،إعالنات
الكوارث للحاكم)؛ و
ال أنه من الضروري والمالئم أن تواصل والية إلينوي اتخاذ التدابير الفورية والمناسبة لمنع أو إبطاء تفشي فيروس كرونا
ال ُمستجد ( )19-COVIDوحماية الصحة العامة خالل جائحة ()19-COVID؛ و
حيث أن األمر التنفيذي  38-2020ينص على ممارسة التباعد االجتماعي ،وارتداء أغطية الوجه في األماكن العامة وقصر
التجمعات على عشرة أشخاص أو أقل؛ و
حيث أن قانون ألعاب المراهنات )ILCS 45/25-30(f 230 ،و  )f(35-25و i) (Sports Wagering Act, 230 (40-25
 ))ILCS 45/25-30(f), 25-35(f), and 25-40(iيتطلب أن يقوم األفراد بإنشاء حساب ألعاب مراهنات بصورة شخصية في
منشأة ُمرخصة وذلك بموجب القانون؛ و
نظرا لمتطلبات التباعد االجتماعي الموضوعة لحماية الصحة العامة ،وألن منشآت المقامرة المرخصة الموجودة في
حيث أنه ً
الكازينو والمرخص بها بموجب قانون ألعاب المراهنات قد تم إغالقها للجمهور منذ  16مارس  2020وستُعاد فتحها فقط عندما
تكون األوضاع آمنة للقيام بذلك وفقًا لخطة استعادة الحياة في إلينوي ،فإنه قد ال يتمكن سكان إلينوي من الظهور شخصيًا في
كازينو مرخص؛ و

وبنا ًءا عليه  ،وطبقًا للسلطات المخولة لي بصفتي حاكم والية إلينوي ،ووفقًا لمواد )12(7 ،)8(7 ،)2(7 ،)1(7
من قانون هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي ( Sections 7(1), 7(2), 7(8), and 7(12) of the Illinois Emergency
اعتبارا من  4يونيو :2020
 ،)Management Agency Actو  ،3305 ILCS 20أمرت بموجب ذلك بما يلي،
ً
المادة األولى :خالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث ،فإنه سيتم تعليق األحكام الواردة في قانون ألعاب المراهناتILCS 230 ،
 )45/25-30(fو  )f(35-25و i) (Sports Wagering Act, 230 ILCS 45/25-30(f), 25-35(f), and 25-(40-25
 ،))40(iوالتي تتطلب أن يتم إنشاء حساب ألعاب الرهان بصورة شخصية في منشأة مرخصة بموجب القانون من أجل
المشاركة في ألعاب المراهنات ال ُمقدمة عبر اإلنترنت أو من خالل تطبيق الهاتف المحمول.
المادة الثانية .إذا صدر قرار ببطالن أي فقرة من أحكام هذا األمر التنفيذي أو سريانه على أي شخص أو حالة من أي محكمة
ذات اختصاص قضائي فال يؤثر هذا البطالن على أي فقرة أخرى أو على سريان هذا األمر التنفيذي والذي يكون نافذًا بدون
الفقرة أو السريان الباطل .ولتحقيق هذا الغرض نعلن أن أحكام هذا األمر التنفيذي أحكام منفردة مستقلة.

_______________________
جيه بي بريتزكر ،الحاكم

صادر عن الحاكم بتاريخ  4يونيو2020 ،
مقدم من سكرتير الوالية في  4يونيو2020 ،

