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 2-2021األمر التنفیذي            2021ینایر/كانون الثاني،  15
 

 
 2-2021األمر التنفیذي  

 ) 72رقم  19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید
 

 األمر الخاص بمستویات اإلجراءات االحترازیة 
 

وھو مرض تنفسي حاد جدید انتشر بسرعة كبیرة في جمیع أنحاء والیة إلینوي في فترة  19-مرض كوفید حیث إن 
زمنیة قصیرة، وما زال ینتشر مما یستدعى إصدار توجیھات جدیدة وأكثر صرامة من قبل مسؤولي الصحة العامة على 

 لمواجھة تفاقم الكارثة الصحیة العامة، المستوى الفیدرالي والوالیة والمستوى المحلي واتخاذ التدابیر الالزمة

یمكنھ أن ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي، كما أن العدوى قد تنتقل   19-فیروس كوفید  وحیث إن
من األشخاص الذین ال تظھر علیھم األعراض إلى اآلخرین وال یوجد حالیًا عالج فعال فعالیة كاملة ضد الفیروس، وتوزیع 

 اح ما زال في مراحلھ األولى، اللق

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

 انتشار الفیروس،

ونظرا لالنتشار المستمر لفیروس كورونا واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع   ث إننيوحی
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،  2021ینایر  8أنحاء الوالیة خالل الشھر المقبل، أعلنت مجددا في 

مة طرحت خطة مدروسة تقوم على مجموعة من خطوات إنني وبعد المباحثات مع خبراء ھیئة الصحة العا وحیث
 ومنع االنتشار الذي ال یمكن السیطرة علیھ، 19-تخفیف األضرار لمكافحة استفحال كوفید 

إنني وبسبب تفاقم انتشار الفیروس وزیادة حاالت اإلیداع في المستشفیات بأسرتھا العادیة وأسرة وحدات العنایة وحیث 
 خطة المستوى الثالث لتخفیف األضرار في كل أنحاء الوالیة،   2020بر  نوفم 20الفائقة، أصدرت في 

ثم  2020في أنحاء الوالیة ذروتھا في نوفمبر  19-بلغت معدالت اإلیجابیة وأعداد اإلصابات الجدیدة بكوفید وحیث 
 ،2021والنصف األول من ینایر  2020انخفضت بوجھ عام في دیسمبر  

إن اإلجراء المناسب حالیا بعد ھذا التحسن ھو العودة إلى النھج اإلقلیمي الذي تطبق فیھ التدابیر االحترازیة  وحیث 
 في كل منطقة على حدة،  19-حسب مقاییس انتشار كوفید 

بناء على تلك المقاییس تستوفي معاییر العودة إلى المستوى الثاني من خطة الوالیة  5و 2و 1إن المناطق وحیث 
 ابیر االحترازیة،  للتد

، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب دستور إلینوي وأحكام مواد قانون بناء علیھ
 Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergencyھیئة إدارة الطوارئ بإلینوي (

Management Agency Act, 20 ILCS 3305  ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر ،(
 التالي الذي یعمل بھ على الفور: 

 
(بمقاطعاتھا   1تطبق القیود وتدابیر التخفیف االحترازیة الصحیة العامة للمستوى الثاني التالیة على المنطقة   المادة األولى:

 2و"لي" و"أوغل" و"ستیفنسون" و"وایتساید" و"وینیباغو") والمنطقة "بون" و"كارول" و"دیكالب" و"جو دافییس" 
(بمقاطعاتھا "بیورو" و"فالتون" و"غروندي" و"ھندرسون" و"ھنري" و"كندال" و"نوكس" و"السال" و"لیفینغستون" 

رن" و"مارشال" و"مكدونو" و"مكلین" و"میرسر" و"بیوریا" و"بوتنام" و"روك آیلند" و"ستارك" و"تایزویل" و"وا
(بمقاطعاتھا "ألكزاندر" و"إدواردز" و"فرانكلین" و"غاالتین" و"ھاملتون" و"ھاردین"  5و"وودفورد") والمنطقة 
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و"جاكسون" و"جیفرسون" و"جونسون" و"ماریون" و"ماساك" و"بیري" و"بوب" و"بوالسكي" و"سالین" و"یونیون" 
 و"واباش" و"واین" و"وایت" و"ویلیامسون"): 

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

 وخارج المطاعم والحانات:
مساء، وتظل مغلقة حتى الساعة  11:00ھا الساعة تغلق جمیع المطاعم والحانات في المنطقة أبواب .1

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

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

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

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

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

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

 أشخاص أو أقل. 10على تقتصر االجتماعات والمناسبات االجتماعیة  .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:

 11:00ات أبوابھا ویتم إیقاف ماكینات القمار عن العمل من الساعة تغلق صاالت القمار والكازینوھ .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. :تخضع مرافق الترفیھ الداخلیة والخارجیة في المنطقة للقیود   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:

 مالیة.% من السعة اإلج25شخًصا أو  25یكون الحد األقصى لسعة المنشأة  .1
 أشخاص أو أقل. 10تقتصر المجموعات على  .2

e. :تنظم 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 

 تنفیذي على العمل عن بعد ألكبر عدد ممكن من العاملین. األمر ال
 

  2و 1) للمناطق 73-2020یكمل ھذا األمر التنفیذي أمر المستوى الثالث من التدابیر االحترازیة (األمر التنفیذي   المادة الثانیة:
  5و 2و 1ساریا على المناطق  .  ویظل أمر المستوى الثالث من التدابیر االحترازیة ساریا في المناطق األخرى، ویظل 5و

بخالف الحاالت التي تتعارض فیھا أحكامھ مع األحكام المنصوص علیھا صراحة في المادة األولى أعاله.  وتظل المقتضیات 
 األخرى في أمر المستوى الثالث من التدابیر االحترازیة التي تشمل مقتضیات التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات ساریة.  

تسري االستثناءات المنصوص علیھا في المادة الرابعة من أمر المستوى الثالث من التدابیر االحترازیة على ھذا    الثالثة:المادة 
األمر التنفیذي.  وحرصا على الوضوح والسماح بالتخطیط المستقبلي، نكرر بیان االستثناءات األساسیة فیما یلي، ونحن ال 

 .19-دة إعالن الطوارئ بسبب كوفید ننوي إلغاء ھذه االستثناءات طوال م

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

وكما ھو وارد في  1الُموصى بھا من ھیئة الصحة العامة في إلینوي.  واتباع الممارسات والتوجیھات
توجیھات ھیئة الصحة العامة، فإن أكثر الممارسات أمانًا للھیئات الدینیة في الوقت الحالي ھي عن طریق 

تقدیم الشعائر الدینیة عبر اإلنترنت أو في ظل وجود األشخاص بداخل المركبات أو في الھواء الطلق (وبما  
اإلرشادیة بشأن ارتداء الكمامات) واقتصار إقامة  یتوافق مع متطلبات التباعد االجتماعي والتوجیھات

أشخاص.  ونحث الھیئات الدینیة على اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان االلتزام  10الشعائر الدینیة على 
 بالتباعد االجتماعي واستخدام الكمامات واتباع التدابیر الصحیة العامة األخرى.  

 

 
 guidance-worship-guidance/places-https://www.dph.illinois.gov/covid19/communityھذه التوجیھات ُمتاحة على: 1

https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance
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b. :تنفیذي جمیع ُمستجیبي الطوارئ وموظفي إدارة الطوارئ یُستثنى من ھذا األمر ال  مھام 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  
ن من أجل أو لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ، ولكن نحثھم على ممارسة  الموظفین الحكومیین العاملی

 التباعد االجتماعي واتباع تدابیر الصحة العامة الُموصى بھا.
 

c. :ال ینطبق ھذا األمر التنفیذي على حكومة الوالیات المتحدة وال یؤثر على الخدمات التي   المھام الحكومیة
تقدمھا الوالیة أو أي بلدیة أو بلدة أو مقاطعة أو شعبة فرعیة أو وكالة حكومیة والتي تعتبر ضروریة لضمان 

 عامة الناس.  استمرار عمل الجھات الحكومیة أو لتوفیر الموارد أو لدعم صحة وسالمة ورفاھیة 
 

في حالة صدور قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة     المادة الرابعة:
من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا بدون  

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

 

 
 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          
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