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 43-2020األمر التنفیذي             2020یونیو  26
 

 
 43-2020األمر التنفیذي 

 )41رقم  COVID-19 (األمر التنفیذي الخاص بفیروس كورونا الُمستجد
 

 األمر التنفیذي لتنشیط المجتمع
 

، واجھت والیة إلینوي جائحة تسببت في مرض غیر عادي كما تسببت في خسائر في األرواح، 2020منذ أوائل مارس  حیث أنھ
 شخص والعدد في ازدیاد، وحصدت أرواح اآلالف من السكان؛ و 140,000حیث أصابت أكثر من 

 
في جمیع األوقات وبشكل خاص خالل  حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي ھي من بین أھم وظائف حكومة الوالیة حیث أن

 ھذه األزمة الصحیة؛ و
 

مع دخول والیة إلینوي في الشھر الخامس من االستجابة لكارثة الصحة العامة الناجمة عن فیروس كورونا الُمستجد  حیث أنھ
)COVID-19 التنفسي وال یزال )، وھو مرض تنفسي حاد جدید انتشر ویستمر في االنتشار السریع من خالل عملیات الجھاز

بدون عالج أو لقاح فعال، وحیث أن العبء على المقیمین ومقدمي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع 
 أنحاء الدولة غیر مسبوق؛ و

 
بسرعة وظھور أدلة جدیدة ومع حدوث تغییرات  COVID-19مع تطور الظروف المحیطة بفیروس كورونا الُمستجد  حیث أنھ

 تكررة في المعلومات وإرشادات الصحة العامة؛ و م
 

) أوصت في البدایة بعدم ارتداء أغطیة الوجھ CDCأنھ على الرغم من أن مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( حیث
بل ظھورھا، فقد قام أو األقنعة الواقیة من القماش للحمایة، ولكن نتیجة لألبحاث المتعلقة بانتقال الوباء عند ظھور األعراض وق

مركز السیطرة على األمراض والوقایة منھا بمراجعة استنتاجاتھ وأوصى بارتداء أغطیة الوجھ القماشیة في األماكن العامة 
 حیث یكون من الصعب الحفاظ على تدابیر التباعد االجتماعیة؛ و

ھ القماشیة في األماكن العامة حیث یصعب الحفاظ تدعم أبحاث الصحة العامة وتوجیھاتھا بشكل متزاید ارتداء أغطیة الوجحیث 
على تدابیر التباعد االجتماعي، وتشیر إلى أن خطر انتقال العدوى في الھواء الطلق أقل من خطر انتقال العدوى في األماكن 

 المغلقة؛ و

 Gubernatorial Disasterفي إلینوي على مدار فترة إعالن الحاكم للكارثة ( COVID-19انتشر فیروس بینما 
Proclamations تغیرت الظروف التي تُسبب الكارثة في جمیع أنحاء الدولة واستمرت في التغییر مما یجعل التنبؤات النھائیة ،(

 لتطورات انتشار الفیروس خالل األشھر القادمة صعبة للغایة؛ و 
 

 101في  COVID-19مصابة بفیروس حالة مؤكدة  140,000، كان ھناك ما یقارب من 2020یونیو  26أنھ حتى یوم، حیث 
 مقاطعة في إلینوي؛ و 

 ؛ وCOVID-19شخص من سكان والیة إلینوي بسبب فیروس  6800، توفي أكثر من 2020یونیو  26أنھ حتى یوم حیث 
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، ھناك COVID-19یقدر مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا اآلن أنھ مقابل كل حالة تم اإلبالغ عن إصابتھا بفیروس بینما 
إصابات لم یتم اإلبالغ عنھا، مما یعني أن عدد الحاالت اإلجمالیة في البالد قد یكون أعلى بعشر مرات من الحاالت الُمبلغ  10

 عنھا حالیًا؛ و 

أن التباعد االجتماعي وتغطیة الوجھ وغیرھا من احتیاطات الصحة العامة أثبتت أھمیتھا في إبطاء ووقف انتشار فیروس حیث 
 ؛ وCOVID-19رونا الُمستجد كو

قد انخفضت في األسابیع  COVID-19على الرغم من أن عدد حاالت اإلصابة الجدیدة بفیروس كورونا الُمستجد  حیث أنھ
 األخیرة، إال أن الفیروس ال یزال یصیب آالف األشخاص ویودي بحیاة عدد كبیر جدًا من سكان والیة إلینوي كل یوم؛ و

في حین أن االحتیاطات التي اتخذھا سكان والیة إلینوي أدت إلى انخفاض شدید في عدد حاالت اإلصابة بفیروس  حیث أنھ
COVID-19  وانخفاض الوفیات في الوالیة في األسابیع األخیرة، إال أن الوالیات األخرى التي رفضت اتخاذ احتیاطات

 تشھد اآلن نمو متزاید وتُسجل أعداد كبیرة في حاالت اإلصابة؛ والصحة العامة أو تخلت عن ھذه االحتیاطات في وقت سابق 

أودى بحیاة سكان إلینوي من األصول اإلفریقیة والالتینیة وما زال یؤثر  COVID-19أن فیروس كورونا الُمستجد وحیث 
 مما یضخم التفاوتات والفوارق الصحیة بصورة كبیرة؛ و -علیھم بمعدالت مرتفعة بشكل غیر متناسب 

أنھ بینما انخفض عدد حاالت الدخول للمستشفى، إال أن والیة إلینوي تستخدم نسبة كبیرة من أسرة المستشفیات وأسّرة  حیث
، فقد تواجھ الوالیة نقًصا في موارد COVID-19العنایة المركزة، وإذا ارتفعت حاالت اإلصابة بفیروس كورونا الُمستجد 

 الرعایة الصحیة الحیویة؛ و 
 

شخص من سكان والیة إلینوي وإلحاق األذى بالصحة الجسدیة  6,800باإلضافة إلى التسبب في وفاة أكثر من أنھ حیث 
في خسائر اقتصادیة واسعة النطاق وال یزال یھدد  COVID-19لعشرات اآلالف غیرھم، فقد تسبب فیروس كورونا الُمستجد 

 والوالیة؛ واألمان المالي لعدد كبیر من األفراد والشركات عبر الدولة 

ألف وظیفة  762% في أبریل مع فقدان 16.4أعلنت وزارة أمن العمل في إلینوي أن معدل البطالة في الوالیة ارتفع إلى حیث 
 خالل ذلك الشھر؛ و

% في شھر مایو، وأن الصناعات الرئیسیة 15.2أعلنت وزارة األمن الوظیفي في إلینوي أن معدل البطالة في الوالیة كان حیث 
إلینوي مثل صناعة الترفیھ والضیافة والنقل والمرافق والخدمات التعلیمیة والصحیة قد تضررت بشكل خاص خالل الفترة في 

 من شھر مارس إلى شھر مایو؛ و

تستجیب وزارة األمن الوظیفي في إلینوي لألزمة االقتصادیة بعدد من الطرق، بما في ذلك من خالل برنامج المساعدة حیث 
 البطالة في ظل الوباء؛ و  لمواجھة آثار

تعمل وزارة التجارة والفرص االقتصادیة على معالجة األزمة االقتصادیة، بما في ذلك من خالل برامج المساعدة مثل حیث 
برنامج ِمنح توقف األعمال للشركات التي تواجھ عقبات في العمل بسبب عملیات اإلغالق ذات الصلة بفیروس كورونا الُمستجد 

COVID-19و  ؛ 

یھددان استمراریة  COVID-19أن الخسائر االقتصادیة وانعدام األمن المالي الناجم عن جائحة فیروس كورونا الُمستجد حیث 
األعمال التجاریة والحصول على السكن والرعایة الطبیة والغذاء وغیرھا من الموارد الحرجة التي تؤثر بشكل مباشر على 

 صحة وسالمة السكان؛ و

واآلثار الصحیة واالقتصادیة  COVID-19إلى الحقائق السابقة، وبالنظر إلى االنتشار المستمر المتوقع لفیروس استناداً 
الحالیة التي سیشعر بھا الناس في جمیع أنحاء الوالیة خالل الشھر المقبل، فقد أعلنت أن الظروف الراھنة في والیة إلینوي 

من قانون منظمة إدارة  4وبائیة وحالة طوارئ صحیة عامة بموجب المادة تشكل حالة طوارئ  COVID-19المحیطة بانتشار 
 )؛ و   Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Actالطوارئ في إلینوي (
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وث على ما سبق، فقد أعلنت أن الضغط المستمر على موارد المستشفیات، والنقص المحتمل في ھذه الموارد في حالة حدبناًء 
زیادة في العدوى والحاجة الماسة لزیادة شراء معدات الوقایة الشخصیة وتوزیعھا باإلضافة إلى توسیع قدرات اختبار اإلصابة 

 Sectionمن قانون منظمة إدارة الطوارئ في إلینوي ( 4تشكل حالة طوارئ صحیة عامة بموجب القسم  COVID-19بفیروس 
4 of the Illinois Emergency Management Agency Act  ؛ و( 

 
) 3(7) و2(7) و1(7، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب دستور إلینوي والمواد بناء علیھ

 ,ILCS 3305 (Sections 7(1), 7(2), 7(3) 20) من قانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي، و12(7) و9(7) و8(7و
7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305 ووفقًا ،(

 للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة، أمرت بما یلي، على أن یكون نافذًا على الفور:
 

 األمر التنفیذي لتنشیط المجتمع
 

سیع األنشطة التي تم إیقافھا مؤقتًا أو الغرض من ھذا األمر التنفیذي ھو استئناف وتو  الغرض من ھذا األمر التنفیذي. .1
والتي ھددت نظام الرعایة الصحیة  COVID-19الحد منھا بسبب انتشار حاالت اإلصابة بفیروس كورونا الُمستجد 

لدینا بشكل كبیر على أن یتم ذلك بشكل آمن وواعي.  وبینما یستأنف ویتوسع سكان إلینوي ھذه األنشطة بأمان، یجب 
أال نتراجع عن التقدم الذي أحرزناه.  ال یمكننا المخاطرة بإرھاق نظام الرعایة الصحیة لدینا ویجب أن نعطي األولویة 

یاة جمیع سكان والیة إلینوي وخاصة األكثر عرضة للعدوى بیننا.  وبینما نحمي مجتمعاتنا، فإننا سنستعید لصحة وح
قوة اقتصادنا ونبدأ في إصالح الضرر االقتصادي الذي سببھ انتشار الفیروس.  والغرض من ھذا األمر التنفیذي ھو 

 تحقیق تلك األھداف. 
 

 .38-2020التنفیذي یحل ھذا األمر التنفیذي محل األمر 
 

یجب على األفراد اتخاذ خطوات الصحة العامة التالیة لحمایة صحتھم وأرواحھم   متطلبات الصحة العامة لألفراد. .2
 وحمایة صحة وأرواح وجیرانھم:

 
a. .في األماكن التي یستخدم فیھا األفراد المساحات المشتركة عندما یكونوا خارج   االلتزام بالتباعد االجتماعي

وبقدر  -إقامتھم، بما في ذلك عندما یكونوا في الھواء الطلق، ویجب علیھم في جمیع األوقات  مكان
الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي والتي تُقدر بستة أقدام على األقل من أي شخص آخر ال  -الُمستطاع 

 یعیش معھم.
 

b.  .أي شخص یتجاوز عمره عامین ویكون یجب على   1ارتداء قناع الوجھ في األماكن العامة أو عند العمل
قادًرا على تحمل الكمامة (قناع أو غطاء وجھ قماشي) تغطیة أنفھ وفمھ بغطاء وجھ عندما یكون في مكان 

عام وغیر قادر على الحفاظ على االلتزام بالتباعد االجتماعي بمسافة ستة أقدام عن اآلخرین.  وینطبق ھذا 
المتاجر أو في األماكن العامة الخارجیة حیث ال یمكن دائًما الحفاظ على  األمر سواء في األماكن المغلقة مثل

 مسافة ستة أقدام من التباعد االجتماعي.        
 

c. .حیث   یجب على المسنین واألشخاص األكثر عرضة للمرض بسبب ذلك الفیروس اتخاذ احتیاطات إضافیة
، بما في ذلك كبار COVID-19نحث األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس كورونا الُمستجد 

السن واألشخاص الذین یعانون من حالة صحیة قد تجعلھم أكثر ُعرضة للعدوى، على البقاء في أماكن 
 إقامتھم وتقلیل االتصال الشخصي مع اآلخرین إلى أقصى حد ممكن.  

                                                            
ذین لدیھم طوال فترة ھذا األمر التنفیذي، فإن أي إشارة إلى متطلبات تغطیة الوجھ تستثني أولئك الذین یبلغون من العمر عامین أو أصغر وأولئك ال1

 إرشادات حول استخدام أغطیة الوجھ من إدارة إلینوي لحقوق اإلنسان ھنا: مشاكل صحیة في ارتداء غطاء الوجھ.  تتوفر
-ents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Facehttps://www2.illinois.gov/dhr/Docum

19_Ver_2020511b%20copy.pdf-Coverings_During_COVID 

https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face-Coverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf
https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face-Coverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf
https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face-Coverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf
https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face-Coverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf
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d. یُحظر أي تجمع ألكثر من خمسین شخص ما لم یكن ُمصرح بذلك بموجب ھذا األمر   ت.الحد من التجمعا

التنفیذي.  ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یمنع تجمع أفراد نفس البیت أو المسكن.  نظًرا ألن التواصل 
سكان ، فإننا نحث COVID-19الشخصي مع اآلخرین یمثل أكبر خطر النتقال فیروس كورونا الُمستجد 

إلینوي على االستمرار في الحد من التواصل الشخصي مع اآلخرین والحذر من توسیع اتصاالتھم 
االجتماعیة. ال یزال التواصل والتجمع عن بُعد ھو الطریقة األكثر أمانًا للتفاعل مع األشخاص من خارج 

 المنزل أو محل اإلقامة. 
 

e. .تشیر إرشادات الصحة العامة إلى أن مخاطر انتقال فیروس كورونا الُمستجد   الذھاب إلى الخارج
COVID-19  تقل بشكل كبیر في الھواء الطلق مقارنة بالداخل.  وكلما كان ذلك ممكنًا، فإننا نحث سكان

 والیة إلینوي على القیام بأنشطتھم في الھواء الطلق.
 

تحقیقًا ألغراض ھذا األمر التنفیذي،   الربحیة والھیئات األخرى. متطلبات الصحة العامة للشركات والمؤسسات غیر .3
تشمل األعمال التجاریة أي كیانات ربحیة أو غیر ربحیة أو تعلیمیة، بغض النظر عن طبیعة الخدمة أو الوظیفة التي 

موظفیھا وعمالئھا وجمیع  تؤدیھا أو ھیكلھا أو كیانھا.  یجب على ھذه الھیئات اتباع تدابیر الصحة العامة التالیة لحمایة
 األشخاص اآلخرین الذین یتعاملون بشكل مباشر مع عملیاتھم:

 
a. .یجب على جمیع الشركات:  المتطلبات لجمیع الشركات 

االستمرار في تقییم الموظفین القادرین على العمل من المنزل وأن یتم تشجیعھم على تسھیل  •
 العمل عن بعد من المنزل عندما یكون ذلك ممكنًا؛ 

التأكد من أن الموظفین یلتزمون بمسافات التباعد االجتماعي ویرتدون أغطیة الوجھ عندما ال  •
 عد االجتماعي؛یكون ھناك إمكانیة للحفاظ على مسافات التبا

التأكد من أن جمیع المساحات التي قد یتجمع فیھا الموظفون، بما في ذلك غرف الخزائن وغرف  •
 الغذاء، تسمح بالحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي؛ و 

التأكد من أن جمیع الزائرین (العمالء والبائعین إلخ) لمكان العمل یمكنھم الحفاظ على مسافات  •
؛ ولكن إذا لم یكن من الممكن الحفاظ على مسافة ستة أقدام من التباعد التباعد االجتماعي

 االجتماعي في جمیع األوقات، فإننا نحث الزوار على ارتداء أغطیة الوجھ؛ و
) ومكتب المدعي العام في إلینوي فیما IDPHنشر إرشادات إدارة الصحة العامة في إلینوي ( •

وعرضھا بشكل واضح في  COVID-19ا الُمستجد یتعلق بالسالمة أثناء جائحة فیروس كورون
   2مكان العمل.

، بتطویر إرشادات IDPH)، بالشراكة مع DCEOقامت وزارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي (
ومجموعة أدوات خاصة بالصناعة لمساعدة الشركات على العمل بأمان ومسؤولیة.  ھذه الوثائق متاحة 

 .  /phase-illinois-illinois/restore-https://dceocovid19resources.com/restore-4على: 

b. .ى یجب أن تضمن متاجر البیع بالتجزئة محافظة جمیع الموظفین عل  متطلبات متاجر البیع بالتجزئة
االلتزام بالتباعد االجتماعي ویجب أن یتبعوا االحتیاطات اإلضافیة المناسبة للصحة العامة، وفقًا لتوجیھات 

DCEO:والتي تشمل ، 
توفیر الكمامات لجمیع الموظفین الذین ال یستطیعون الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي والتي  •

 ینبغي أال تقل عن ستة أقدام في جمیع األوقات؛ 

                                                            
https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID- ھذا التوجیھ متاح على: 2

WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf_19 

https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/
https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19_WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf
https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19_WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf
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% من سعة المتجر، أو بدالً من ذلك،  50االلتزام بالحد األقصى لشغل المكان والذي یُقدر بنسبة  •
االلتزام بحدود اإلشغال المستندة إلى المساحة المربعة من المتجر والتي وضعتھا وزارة التجارة 

 وإدارة الشؤون االقتصادیة؛ 
النات الخدمة العامة والدعایات حول التواصل مع العمالء من خالل الالفتات داخل المتجر وإع •

متطلبات التباعد االجتماعي المنصوص علیھا في ھذا األمر التنفیذي (متطلبات التباعد 
 االجتماعي)؛ و

 التوقف عن استخدام أكیاس قابلة إلعادة االستخدام  •
 

c. .االجتماعي  یجب أن یضمن المصنعون أن جمیع الموظفین یلتزمون بالتباعد  متطلبات الشركات المصنعة
ویجب أن یتخذوا احتیاطات الصحة العامة اإلضافیة المناسبة، وفقًا لتوجیھات وزارة التجارة والفرص 

 )، والتي تشمل:DCEOاالقتصادیة في إلینوي (
توفیر الكمامات لجمیع الموظفین الذین ال یستطیعون الحفاظ على تباعد اجتماعي یُقدر بستة أقدام  •

 على األقل في جمیع األوقات؛ 
التأكد من أن جمیع المساحات التي قد یتجمع فیھا الموظفون، بما في ذلك غرف الخزائن وغرف  •

 الغذاء، تسمح بالحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي؛ و 
عدیل العملیات وتقلیص حجمھا (عن طریق المناوبات المتفرقة وتقلیل سرعة الخطوط وتشغیل ت •

الخطوط األساسیة فقط وإغالق الخطوط غیر الضروریة) إلى الحد الالزم للسماح بتحقیق التباعد 
 .COVID-19االجتماعي وتوفیر مكان عمل آمن في ظل جائحة فیروس كورونا الُمستجد 

 
d.  یجب على أصحاب العمل في المباني المكتبیة التأكد من أن جمیع الموظفین   المكاتب.متطلبات مباني

یحافظون على التباعد االجتماعي ویجب أن یتخذوا احتیاطات إضافیة مناسبة للحفاظ على الصحة العامة، 
 ، والتي قد تشمل:DCEOوفقًا لتوجیھات 

توفیر الكمامات لجمیع الموظفین الذین ال یستطیعون الحفاظ على تباعد اجتماعي یُقدر بستة أقدام  •
 على األقل في جمیع األوقات؛ 

النظر في تطبیق الحد األقصى للقدرة االستیعابیة لألماكن التي ال تسمح بااللتزام بالتباعد  •
 االجتماعي؛ 

 السماح بالعمل عن بعد كلما أمكن ذلك؛ و •
ع الخطط والالفتات بشكل بارز ونشرھا لضمان االلتزام بالتباعد االجتماعي في األماكن وض •

 المشتركة مثل غرف االنتظار وشبابیك الخدمة والمقاھي.
 

e. .یمكن أن تعمل األماكن الداخلیة ومساحات االجتماعات مع أقل من   متطلبات االجتماعات والفعالیات
الغرفة، وفقًا لتوجیھات وزارة التجارة والفرص االقتصادیة في  خمسین شخص أو خمسین بالمائة من سعة

 ).  DCEOإلینوي (
 

f. .یمكن لجمیع األنشطة التجاریة التي تقدم الطعام أو المشروبات لالستھالك   متطلبات المطاعم والحانات
استئناف تقدیم  -بما في ذلك المطاعم والحانات ومحالت البقالة وقاعات الطعام  -الداخلي في والیة إلینوي 

في  خدمات االستھالك بالداخل، كما ھو مسموح بھ طبقًا إلرشادات وزارة التجارة والفرص االقتصادیة
). كما یستمر السماح لمثل ھذه المتاجر ونحثھا على تقدیم األطعمة والمشروبات بحیث DCEOإلینوي (

یمكن استھالكھا خارج المباني كما ھو مسموح بھ بموجب القانون من خالل وسائل مثل التوصیل إلى 
طریق.  یجب على األماكن المنازل والتسلیم عن طریق الغیر والبیع للسیارات المارة واالستالم من جانب ال

التي تقدم خدمة تناول الطعام أو المشروبات في الموقع أو لالستالم والمغادرة التأكد من وجود بیئة یحافظ 
فیھا الزبائن على مسافة اجتماعیة مناسبة.  یجوز لجمیع الشركات التي یشملھا ھذا القسم السماح بتناول 
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وعندما تسمح القوانین واللوائح  DCEOوفقًا لتوجیھات  األطعمة والمشروبات في األماكن الخارجیة
 المحلیة بذلك.

 
g. .یمكن لصاالت اللیاقة البدنیة وممارسة التمارین   متطلبات صاالت اللیاقة البدنیة وممارسة الریاضة

الریاضیة أن تفتح أبوابھا بطریقة تتوافق مع إرشادات وزارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي 
)DCEO بالمائة من السعة الكلیة ومع مراعاة  50)، والتي تنطوي على وجود حد أقصى للمتدربین یُقدر بـ

 معاییر التباعد االجتماعي واالحتیاطات األخرى.  
 

h. .یمكن لمرافق الخدمات الشخصیة مثل المنتجعات وصالونات الشعر   متطلبات مرافق الخدمات الشخصیة
افر ومراكز إزالة الشعر بالشمع وصالونات الوشم والمرافق المماثلة أن وصالونات الحالقة وصالونات األظ

تفتح أبوابھا للعمل، ولكن یجب أن تضمن استخدام أغطیة الوجھ وااللتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي 
 .DCEOواستخدام حدود السعة االستیعابیة وفقًا لتوجیھات 

 
i. یمكن لألعمال التجاریة التي   شباب والریاضات الشبابیة.متطلبات الترفیھ في الھواء الطلق ومخیمات ال

تقدم أنشطة ترفیھیة في الھواء الطلق ولمخیمات الشباب الیومیة وألماكن ممارسة الریاضات الشبابیة أن 
تفتح أبوابھا للعمالء، ولكن یجب أن تضمن استخدام أغطیة الوجھ وااللتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي 

 .DCEOخطوات أخرى للحفاظ على الصحة العامة وفقًا لتوجیھات  ویجب أن تتخذ
 

j. .قد تستأنف أماكن التسلیة العامة الخدمات التي تتوافق مع إرشادات وزارة   متطلبات أماكن التسلیة العامة
) للترفیھ بالداخل والخارج (بما في ذلك على سبیل المثال DCEOالتجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي (

الحصر صاالت األركاد وصاالت البولینج ومسارات القیادة) والمتاحف وحدائق األسماك وحدائق ال 
 الحیوان والحدائق النباتیة والمسارح والفنون االستعراضیة وفعالیات الجلوس في الھواء الطلق.

 
k. .ي إرشادات وزارة یمكن العمل في إنتاج األفالم بشرط االلتزام بالقیود الواردة ف  متطلبات إنتاج األفالم

 ).DCEOالتجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي (
 

l. .قد تستمر جمیع الشركات في:  الحد األدنى من العملیات األساسیة 
 

i.  القیام باألنشطة الالزمة للحفاظ على قیمة مخزون الشركة والحفاظ على حالة المنشأة المادیة
رواتب واستحقاقات الموظفین أو والمعدات الخاصة بالعمل وضمان األمن وتجھیز كشوف 

 للوظائف ذات الصلة.
 

ii. .القیام باألنشطة الالزمة لتسھیل قدرة موظفي الشركة على االستمرار في العمل عن بعد 
 

iii. .تلبیة طلبات البیع عبر اإلنترنت والھاتف من خالل االستالم أو التوصیل 
 

 االستثناءات. .4
 

a. .ال یحد ھذا األمر التنفیذي من حریة ممارسة الشعائر الدینیة.  ولحمایة   حریة ممارسة الشعائر الدینیة
صحة وسالمة رجال الدین والموظفین والُمصلین والزوار، فإننا نحث الھیئات الدینیة ودور العبادة على 

ا ھو وكم 3استشارة واتباع الممارسات والمبادئ التوجیھیة الُموصى بھا من إدارة الصحة العامة في إلینوي.

                                                            
 guidance-worship-guidance/places-v/covid19/communityhttps://www.dph.illinois.goھذا التوجیھ اإلرشادي ُمتاح على:3

https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance
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، فإن أكثر الممارسات أمانًا للھیئات الدینیة في الوقت الحالي ھي عن طریق IDPHموضح في إرشادات 
تقدیم الشعائر الدینیة عبر اإلنترنت أو في ظل وجود الجمیع بداخل المركبات أو في الھواء الطلق (وبما 

تداء أغطیة الوجھ) واقتصار إقامة یتوافق مع متطلبات التباعد االجتماعي والتوجیھات اإلرشادیة بشأن ار
الشعائر الدینیة على عشرة أشخاص عندما تتم بداخل دور العبادة.  ونحث الھیئات الدینیة على اتخاذ 

خطوات لضمان تحقیق التباعد االجتماعي واستخدام أغطیة الوجھ وتنفیذ التدابیر األخرى للحفاظ على 
 الصحة العامة. 

 
b. .ن ھذا األمر التنفیذي جمیع ُمستجیبي الطوارئ وموظفي إدارة الطوارئ یُستثنى م  وظائف الطوارئ

وموزعي مھام الطوارئ وموظفي المحاكم وموظفي إنفاذ القانون واإلصالحیات والمستجیبین لمواجھة 
المواد الخطرة وموظفي حمایة الطفل ورعایة األطفال وموظفي اإلسكان والمأوى والعسكریین وغیرھم من 

كومیین العاملین من أجل أو لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ، ولكن نحثھم على ممارسة الموظفین الح
 التباعد االجتماعي واتباع تدابیر الصحة العامة الُموصى بھا.

 
c. .ال ینطبق ھذا األمر التنفیذي على حكومة الوالیات المتحدة وال یؤثر على الخدمات   الوظائف الحكومیة

التي تقدمھا الوالیة أو أي بلدیة أو بلدة أو مقاطعة أو شعبة فرعیة أو وكالة حكومیة والتي تعتبر ضروریة 
 ة الجمھور.  لضمان استمرار عمل الوكاالت الحكومیة أو لتوفیر الموارد أو لدعم صحة وسالمة ورفاھی

 
تحقیقاً ألغراض ھذا األمر التنفیذي، تشمل   التباعد االجتماعي، تغطیة الوجھ ومتطلبات معدات الوقایة الشخصیة. .5

متطلبات التباعد االجتماعي الحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة أقدام عن األفراد اآلخرین، وغسل الیدین بالماء 
بصورة متكررة بقدر اإلمكان أو استخدام مطھر الیدین وتغطیة الوجھ عند والصابون لمدة عشرین ثانیة على األقل 

السعال أو العطس (في األكمام أو الكوع، ولیس الیدین) وتنظیف األسطح المعرضة إلى اللمس بشكل كبیر وعدم 
 المصافحة بالید.

 
a. .تطلبات التباعد االجتماعي، یجب على الشركات اتخاذ تدابیر استباقیة لضمان االمتثال لم  التدابیر المطلوبة

 بما في ذلك كلما كان ممكنًا:
 

i. .وضع عالمات باستخدام الالفتات أو الشرائط أو بوسائل   تعیین مسافات ستة أقدام بین األفراد
أخرى إلظھار مسافة التباعد االجتماعي التي تقدر بستة أقدام للموظفین والعمالء للحفاظ على 

 لبعض؛ المسافة المناسبة بین بعضھم ا
 

ii. .توفیر منتجات مطھر ومعقم الیدین وجعلھا جاھزة ومتاحة   معقم الیدین ومنتجات التعقیم
 للموظفین والعمالء؛ 

 
iii. .تعیین ساعات عمل منفصلة   ساعات عمل منفصلة للفئات األكثر عرضة للعدوى من السكان

 للعمالء المسنین واألكثر عرضة للعدوى؛ و 
 

iv.  نشر معلومات على اإلنترنت إلظھار ما إذا   اإلنترنت وعن بعد.توفیر إمكانیة الوصول عبر
كانت المؤسسة مفتوحة أم مغلقة وأفضل السبل للوصول إلیھا ومواصلة الخدمات عن طریق 

 الھاتف أو عن بعد؛ و
 

v. ) الكمامات ومعدات الوقایة الشخصیةPPE.(   تزوید الموظفین بالكمامات المناسبة والتنبیھ على
فین للكمامات في األماكن التي ال یمكن فیھا الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي ارتداء الموظ

والتي تُقدر بستة أقدام في جمیع األوقات.  تزوید الموظفین بمعدات الوقایة الشخصیة األخرى 
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 باإلضافة إلى الكمامات عندما تتطلب ظروف العمل ھذا األمر.
 

التنفیذي من قبل سلطات إنفاذ القانون في الوالیة وسلطات إنفاذ القانون المحلیة وفقًا  قد یتم تنفیذ ھذا األمر  تنفیذ األمر. .6
 20من قانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي،  19والمادة  18والمادة  15والمادة  7لجملة أمور من بینھا المادة 

ILCS 3305 
 )Section 7, Section 15, Section 18, and Section 19 of the Illinois Emergency 

Management Agency Act, 20 ILCS 3305  (. 
 

یجب على الشركات اتباع اإلرشادات المقدمة أو المنشورة من قبل وزارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي فیما 
الصحة العامة یتعلق بتدابیر السالمة خالل المرحلة الرابعة وإرشادات إدارة الصحة العامة في إلینوي وإدارات 

المحلیة ومكتب حقوق مكان العمل التابع لمكتب المدعي العام في إلینوي فیما یتعلق بمتطلبات مسافة التباعد 
 Section 25(b) of، (ILCS 174 740) من قانون المبلغین عن المخالفات، b(25االجتماعي.  وعمال ً بالمادة 

the Whistleblower Act, 740 ILCS 174ى الشركات االنتقام من موظف إلفشائھ معلومات حیثما )، یحظر عل
 یكون لدى الموظف سبب معقول لالعتقاد بأن المعلومات تكشف عن انتھاك لھذا األمر.

 
ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي أي شيء، بأي شكل من األشكال، یغیر أو یعدل أي سلطة قانونیة   ال حدود للسلطة. .7

) بأي حجر صحي أو عزل قد یتطلب من 1قاطعة، أو ھیئة حكومیة محلیة من األمر (قائمة تسمح للوالیة أو أي م
الفرد البقاء داخل عقار سكني معین أو مرفق طبي لفترة محدودة من الزمن، بما في ذلك خالل مدة ھذه الحالة الطارئة 

خالل مدة ھذه الحالة الطارئة  ) أي إغالق لموقع معین لفترة محدودة من الزمن، بما في ذلك2الصحیة العمومیة، أو (
الصحیة العمومیة.  ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یمكن تفسیره على أنھ صالحیة لممارسة أي سلطة لطلب أي 

حجر صحي أو عزل أو إغالق.  ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما من شأنھ، بأي حال من األحوال، تغییر أو تعدیل 
تسمح لمقاطعة أو ھیئة حكومیة محلیة بسن أحكام أكثر صرامة من تلك الموجودة في ھذا األمر أي سلطة قانونیة قائمة 

 التنفیذي.  
 

إذا صدر قرار ببطالن أي فقرة من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة من   شرط االستثناء. .8
أي محكمة ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي فقرة أخرى أو على سریان ھذا األمر التنفیذي 

ن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام والذي یكون نافذًا بدون الفقرة أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعل
منفردة مستقلة.  الغرض من ھذا األمر التنفیذي ھو قراءتھ بشكل متسق مع أي أمر صادر من محكمة بشأن ھذا األمر 

 التنفیذي.  

 

 
 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
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