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 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
 )40رقم  COVID-19(األمر التنفیذي الخاص بفیروس كورونا الُمستجد 

 

)، وھو مرض تنفسي حاد جدید، انتشر بسرعة كبیرة في جمیع أنحاء والیة COVID-19فیروس كورونا المستجد ( أنحیث 
إلینوي، مما استدعى إصدار توجیًھا صارًما قِبَل من مسؤولي الصحة العامة الفیدرالیین والحكومیین والمحلیین واتخاذ التدابیر 

 دة؛ و  الالزمة لمواجھة كارثة الصحة العامة المتزای

ینتشر بین الناس من خالل عملیات الجھاز التنفسي ویمثل مخاطر وتحدیات  COVID-19أن فیروس كورونا الُمستجد  حیث
متزایدة بشكل كبیر ألن األشخاص الذین ال یعانون من األعراض یمكنھم نقل الفیروس لآلخرین وال یوجد حالیًا عالج أو لقاح 

 فعال لھذا الفیروس؛ و

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020مارس  9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في  حیث أنني
 كوارث، وذلك لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد، و

ت باعتبار جمیع المقاطعا 2020أبریل  1أعلنت في  COVID-19االنتشار الھائل لفیروس كورونا الُمستجد حیث أنھ بسبب 
 في والیة إلینوي كمنطقة كوارث؛ و

واآلثار الصحیة  COVID-19، وبسبب االنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا الُمستجد 2020أبریل  30أنھ في  حیث
الناتجة عن ذلك في جمیع أنحاء الوالیة وبسبب الحاجة إلى مواجھة النقص المحتمل في أسرة المستشفیات وأسرة العنایة 

وأجھزة التنفس ومعدات الحمایة الشخصیة والمواد الالزمة لعمل اختبارات اإلصابة بالفیروس، أعلنت جمیع المركزة 
 المقاطعات في والیة إلینوي كمناطق كوارث؛ و

في إلینوي،  COVID-19، وبسبب وفاة آالف األشخاص بسبب فیروس كورونا الُمستجد 2020مایو  29في  حیث أنھ
حاالت واستمرار المخاوف من نقص أسرة المستشفیات وأسرة غرف الطوارئ ونقص أجھزة التنفس واستمرار الزیادة في ال

الصناعي وأماكن االختبار التي تحسنت ولكنھا ال تزال منخفضة القدرة، والخسائر المالیة الناجمة عن الفیروس، أعلنت مرة 
ا إلى جنب مع اإلعالنات السابقة المحددة في ھذا األمر أخرى باعتبار جمیع المقاطعات في والیة إلینوي كمنطقة كوارث (جنبً 

 التنفیذي، إعالنات الكوارث للحاكم)؛ و 

أنھ من الضروري والمالئم أن تواصل والیة إلینوي اتخاذ التدابیر الفوریة والمناسبة لمنع أو إبطاء تفشي فیروس كرونا حیث 
 )؛ و COVID-19) وحمایة الصحة العامة خالل جائحة (COVID-19الُمستجد (

تنصح مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا بأن الحد من التواصل مع اآلخرین وجًھا لوجھ مع اآلخرین ھو أفضل حیث 
أقدام على األقل من  6البقاء على بعد  -وأن التباعد االجتماعي  COVID-19طریقة للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد 

من بین أفضل األدوات إلبطاء انتشار  -ع في مجموعات واالبتعاد عن األماكن المزدحمة األشخاص اآلخرین وعدم التجم
 الفیروس؛ و

توصي مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا بارتداء أغطیة الوجھ القماشیة في األماكن العامة حیث یصعب  حیث
-COVIDاألخرى إلبطاء انتشار فیروس كورونا الُمستجد  الحفاظ على تدابیر التباعد االجتماعي واتخاذ االحتیاطات الحیویة

مثل غسل الیدین بصورة متكررة وتغطیة السعال والعطس والتنظیف والتطھیر بشكل متكرر لألسطح التي یتم لمسھا بكثرة؛  19
 و

الذي ینص على  38-2020أنھ تماشیًا مع توجیھات مراكز السیطرة على االمراض والوقایة منھا أصدرت األمر التنفیذي  حیث
 ممارسة التباعد االجتماعي، وارتداء أغطیة الوجھ في األماكن العامة وقصر التجمعات على عشرة أشخاص أو أقل؛ و 

مقاطعة في  101في  COVID-19حالة مؤكدة من اإلصابات بفیروس كورونا الُمستجد  131,000أن ھناك أكثر من  حیث
 والیة إلینوي؛ و 

 ؛ و  COVID-19حالة وفاة ناتجة عن فیروس  6,260أنھ یوجد في والیة إلینوي أكثر من  حیث

قد استقرت وربما بدأت في  COVID-19على الرغم من أن عدد حاالت اإلصابة الجدیدة بفیروس كورونا الُمستجد  حیث أنھ
ویودي بحیاة عدد كبیر جدًا من سكان والیة االنخفاض في األسابیع األخیرة، إال أن الفیروس ال یزال یصیب آالف األشخاص 

 إلینوي كل یوم؛ و 



أن معدل إصابات الفیروس یتطور في والیة إلینوي فإن األزمة التي تواجھھا الوالیة تتطور وستتطلب استجابة فوریة حیث 
متطورة لضمان قدرة المستشفیات وأخصائیي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ على تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة 

ات إدارة الصحة العامة في إلینوي ومراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا لجمیع سكان والیة إلینوي وبطریقة تتوافق مع إرشاد
 والتي ال تزال قید التحدیث؛ و 

   20ILCS 210/5أن قانون معرض الوالیة،  حیث
(State Fair Act, 20 ILCS 5/210) ) ینص على أن تعقد وزارة الزراعة في إلینويIDOA معرض الوالیة سنویًا في (

ینوي (معرض والیة إلینوي) و دو كیون، إلینوي  (معرض الوالیة في دو كیون)، وبشكل عام، فإن الھدف من سبرینغفیلد، إل
معارض الدولة ھو تشجیع الزراعة والصناعات الزراعیة، وتوفیر المعارض واألنشطة في مجاالت الصناعة والتعلیم والفنون 

 تي تھم شعب الوالیة؛ ووالحرف الیدویة والعمل والترفیھ وغیرھا من المجاالت ال

، ومن المقرر عقد 2020أغسطس  23أغسطس إلى  13أنھ من المقرر عقد معرض والیة إلینوي في سبرینغفیلد من  حیث
 ؛ و 2020سبتمبر  7أغسطس إلى  28معرض الوالیة في دو كیون من 

أنھ عادة ما تستضیف معارض الوالیة أنشطة الترفیھ والمسابقات والمعارض والبائعین واأللعاب واألنشطة األخرى التي  حیث
 ؛ و2019فرد في معارض الوالیة في عام  600,000حیث تم تقدیر عدد الحاضرین بأكثر من  –تجذب حشودًا كبیرة 

تیاطات الصحیة المالئمة األخرى سیكون أمًرا صعبًا للغایة، إن لم یكن أن الحفاظ على التباعد االجتماعي المناسب واالح حیث
 مستحیًال، في العدید من األنشطة في أي من معارض الوالیة؛ و 

أن صحة وسالمة الحاضرین والفنانین والمنافسین والبائعین والموظفین وأولئك الذین یعیشون في المناطق المحیطة  حیث
 ة األھمیة؛  بمعارض الوالیة أمر في غای

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

 )، أمرت بما یلي:3305

 ILCS 20خالل فترة إعالن الكوارث، یتم بموجب ھذا األمر التنفیذي تعلیق الفقرة في قانون معرض الوالیة   المادة األولى.
210 ILCS/5  

(State Fair Act, 20 ILCS 210 ILCS/5) التي تنص على أن تعقد اإلدارة معرًضا سنویًا في سبرینغفیلد ودو كیون. یتم ،
 وفقًا لھذا األمر التنفیذي.   2020توجیھ وزارة الزراعة إللغاء معارض الدولة المقررة لعام 

 
و حالة من أي محكمة إذا صدر قرار ببطالن أي فقرة من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أ  المادة الثانیة.

ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي فقرة أخرى أو على سریان ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا بدون 
 الفقرة أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.

 
 
 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
 
 
 

 2020یونیو،  12صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020یونیو،  12مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 


