
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 70-2020األمر التنفیذي          2020نوفمبر/تشرین الثاني،  10
 

 19-األمر التنفیذي بشأن مواجھة كوفید
 ) 66رقم  19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید

 
وھو مرض تنفسي حاد جدید انتشر بسرعة كبیرة في جمیع أنحاء والیة إلینوي في فترة زمنیة   19-مرض كوفیدحیث إن 

قصیرة، وما زال ینتشر مما یستدعى إصدار توجیھات جدیدة وأكثر صرامة من قبل مسؤولي الصحة العامة على المستوى  
 لمواجھة تفاقم الكارثة الصحیة العامة،  الفیدرالي والوالیة والمستوى المحلي واتخاذ التدابیر الالزمة

یمكنھ أن ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي، كما أن العدوى قد تنتقل   19فیروس كورونا الُمستجد  وحیث إن 
 من األشخاص الذین ال تظھر علیھم األعراض إلى اآلخرین وال یوجد حالیًا عالج أو لقاح فعال للفیروس،

ومن منطلق الحفاظ على الصحة والسالمة العامة في جمیع أنحاء والیة إلینوي ولضمان قدرة نظام الرعایة الصحیة   وحیث إنني
 لدینا على خدمة المرضى، أرى ضرورة اتخاذ تدابیر إضافیة تتوافق مع إرشادات الصحة العامة لكبح وإیقاف انتشار الفیروس، 

لفیروس كورونا واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع  ونظًرا لالنتشار المستمر المتوقع وحیث إنني
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة؛  2020أكتوبر   16أنحاء الوالیة خالل الشھر المقبل، أعلنت مجددًا في 

ى مجموعة من خطوات تخفیف  إنني وبعد المباحثات مع خبراء ھیئة الصحة العامة طرحت خطة مدروسة تقوم عل وحیث
 ومنع االنتشار الذي ال یمكن السیطرة علیھ، 19األضرار لمكافحة استفحال فیروس كورونا 

ھذه الخطة تتضمن سیناریوھین اثنین قد یضطران الوالیة إلى فرض تدابیر صحیة عامة أكثر صرامة وإجراءات وحیث إن 
احترازیة إضافیة في المناطق وھما: السیناریو األول، وھو زیادة مستمرة في متوسط عدد اإلصابات الجدیدة بمتوسط متعاقب لـ 

أیام في عدد حاالت اإلیداع في المستشفیات   7أ) إما زیادة مستمرة لمدة ) بالتزامن مع حالتین (10أیام من أصل  7أیام ( 7
لألعراض المشابھة لمرض كورونا؛ (ب) وإما انخفاًضا في سعة المستشفیات بشكل یھدد القدرة على زیادة حاالت اإلیداع  

ا السیناریو الثاني فھو الزیادة لمدة  ٪). أم 20(انخفاض سعة أسرة وحدات العنایة المركزة أو األسرة الطبیة والجراحیة ألقل من 
 أیام)، 7٪ من معدل إیجابیة التحالیل (متوسط متعاقب لـ 8ثالثة أیام متتالیة بمتوسط أكبر من أو یساوي 

المنطقة الخامسة (التي تضم مقاطعات "ماریون" و"جیفرسون" و"واین" و"إدواردز" و"واباش" و"بیري"    وحیث إن 
یلیامسون" و"سالین" و"ھاملتون" و"وایت" و"غاالتین" و"یونیون" و"جونسون" و"بوب" و"جاكسون" و"فرانكلین" و"و

أكتوبر   22من خطة الوالیة لمواجھة تفاقم الجائحة منذ   1و"ھاردن" و"ألكزاندر" و"ماساك" و"بوالسكي") وقعت تحت الفئة 
أكتوبر، بعد أن سجلت ھذه  23دوباج") منذ والمنطقة السابعة (مقاطعتي "ویل" و"كانكاكي") والمنطقة الثامنة ("كین" و" 

 أیام) لمدة ثالثة أیام متتالیة،  7(متوسط متعاقب لـ  19-% من معدل إیجابیة تحالیل كوفید8المناطق معدل أكبر من أو یساوي 

بیة في الزیادة أكتوبر، استمر معدل الحاالت اإلیجا 23و 22على الرغم من التدابیر االحترازیة التي تم تطبیقھا منذ وحیث إنھ 
 في المناطق الخامسة والسابعة والثامنة، 

، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي في  بناء علیھ
 Sections 7(1), 7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20مواده (
ILCS 3305 11)، ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یسري اعتباًرا من  

 لیًال:  12:01الساعة  2020نوفمبر/تشرین الثاني، 

ات "ماریون"  المادة األولى:  أصدرنا القیود والتدابیر االحترازیة الصحیة العامة التالیة في المنطقة الخامسة (التي تضم مقاطع
و"جیفرسون" و"واین" و"إدواردز" و"واباش" و"بیري" و"جاكسون" و"فرانكلین" و"ویلیامسون" و"سالین" و"ھاملتون" 



 

و"وایت" و"غاالتین" و"یونیون" و"جونسون" و"بوب" و"ھاردن" و"ألكزاندر" و"ماساك" و"بوالسكي") والمنطقة السابعة  
 لثامنة (مقاطعتي "كین" و"دوباج"): (مقاطعتي "ویل" و"كانكاكي") والمنطقة ا

a. .تخضع مطاعم وحانات المنطقة للقیود وتدابیر التخفیف التالیة المكملة    تدابیر التخفیف في المطاعم والحانات
لتوجیھات المرحلة الرابعة الصادرة من وزارة التجارة والفرص االقتصادیة بشأن تناول األطعمة والمشروبات داخل  

 انات: وخارج المطاعم والح
مساء، وتظل مغلقة حتى الساعة   11:00تغلق جمیع المطاعم والحانات في المنطقة أبوابھا الساعة  .1

 صباح الیوم التالي. 6:00
 یجب على جمیع المطاعم والحانات في المنطقة تعلیق االستھالك الداخلي فیھا.   .2
بین كل مجموعة من  یجب أن یجلس الزبائن على طاوالت خارج المطعم أو الحانة، على أن تفصل  .3

الزبائن مسافة ست أقدام على األقل.  ویحظر جلوس أكثر من مجموعة على طاولة واحدة.  كما أن  
 یجب أن تكون الحفالت مقتصرة على مجموعات من ستة أشخاص أو أقل.

یجب التزام الزبائن الذین لم یجلسوا بعد على الطاوالت باالنتظار خارج المحل وعدم التجمع أثناء   .4
نتظار في مجموعات تزید عن عدد المجموعة التي ستتناول الطعام معًا.  كما یحظر الوقوف أو  اال

 التجمع أو الرقص داخل المحل. 
یجب أن یكون لكل مجموعة من الزبائن حجًزا حتى وإن كان عند المحل نفسھ حتى یكون لدى المطعم  .5

 تتبع المخالطین إذا لزم األمر.أو الحانة بیانات اتصال للوصول إلى كل مجموعة من الزبائن ل
b. .تخضع االجتماعات والفعالیات االجتماعیة في المنطقة للقیود    تدابیر التخفیف لالجتماعات والفعالیات االجتماعیة

وتدابیر التخفیف التالیة المكملة لتوجیھات المرحلة الرابعة الصادرة من وزارة التجارة والفرص االقتصادیة بشأن  
 عالیات االجتماعیة: االجتماعات والف

 أشخاص أو أقل.  10یجب أن تقتصر االجتماعات والمناسبات االجتماعیة على  .1
 یجب االحتفاظ بقائمة بأسماء الحضور لتتبع المخالطین.  .2
 ال یسمح بالحافالت الجماعیة الترفیھیة.  .3

c. .تخضع صاالت القمار والكازینوھات في المنطقة للقیود وتدابیر   تدابیر التخفیف لصاالت القمار والكازینوھات
 التخفیف التالیة:

  11:00تغلق صاالت القمار والكازینوھات أبوابھا ویتم إیقاف ماكینات القمار عن العمل من الساعة  .1
 صباح الیوم التالي.  6:00مساء حتى 

 %.25تقتصر سعة صاالت القمار والكازینوھات على  .2
یجب على صاالت القمار والكازینوھات االلتزام بخطط تدابیر التخفیف الصادرة بشأن المطاعم  .3

 والحانات في أقسام األطعمة والمشروبات فیھا. 
d. .خارجیة في المنطقة للقیود تخضع مرافق الترفیھ الداخلیة وال   تدابیر التخفیف في منشآت الترفیھ الداخلیة والمفتوحة

وتدابیر التخفیف التالیة المكملة لتوجیھات المرحلة الرابعة الصادرة من وزارة التجارة والفرص االقتصادیة بشأن  
 منشآت الترفیھ الداخلیة والمفتوحة: 

 % من السعة الكُلیة. 25شخًصا أو  25یكون الحد األقصى لسعة المنشأة  .1
 أو أقل. أشخاص 10تقتصر المجموعات على  .2

e. .تتبنى األعمال التجاریة والمؤسسات وسائل العمل عن بعد لألفراد المعرضین    تدابیر التخفیف لجمیع أماكن العمل
لمخاطر كبیرة وتجري تقییما لمدى إمكانیة تحویل المزید من العاملین للعمل عن بعد.  ونحن نشجعكم بموجب ھذا  

 ممكن من العاملین.األمر التنفیذي على العمل عن بعد ألكبر عدد 

) الذي یظل ساریًا ما لم 43-2020المادة الثانیة:  یكمل ھذا األمر التنفیذي أمر عودة األنشطة المجتمعیة (األمر التنفیذي 
یتعارض أي نص من نصوصھ مع األحكام المنصوص علیھا صراحة في المادة األولى أعاله.  وتظل المقتضیات األخرى في  

جتمعیة التي تشمل مقتضیات التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات ساریة.  كما تسري االستثناءات أمر عودة األنشطة الم
 المنصوص علیھا في المادة الرابعة من أمر عودة األنشطة المجتمعیة على ھذا األمر التنفیذي.

ریانھ على أي شخص أو حالة من قبل المادة الثالثة:  إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف س
أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا بدون الحكم أو  

 السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض، قررنا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة. 

 
 
 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
 
 

 2020نوفمبر/تشرین الثاني،  10صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020نوفمبر/تشرین الثاني،  10ُمقدم من سكرتیر الوالیة في 


