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 10-2021األمر التنفیذي                2021مایو،  17
 

 
 10-2021األمر التنفیذي 

 ) 79رقم   19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید
 

 أمر المرحلة االنتقالیة
 

مارس/آذار    حیث أوائل  منذ  إلینوي  في   2020تواجھ والیة  في خسائر جسیمة  وتسببت  عادي  غیر  في مرض  تسببت  جائحة 
 فرد من السكان،  22000ملیون شخص وحصدت أرواح أكثر من  1,35األرواح، حیث أصابت عدوى المرض أكثر من 

 
إلینوي من أھم مسؤولیات حكوم  وحیث إن ة الوالیة في جمیع األوقات وال سیما خالل ھذه حمایة صحة وسالمة سكان والیة 

 األزمة الصحیة، 
 

- التباعد االجتماعي وتغطیة الوجھ وغیرھا من احتیاطات الصحة العامة أثبتت أھمیتھا في إبطاء ووقف انتشار كوفیدوحیث إن 
19 ، 

 ، وال سیما المرض الحاد والوفاة،  19-فعالة في الوقایة من مرض كوفید 19-اللقاحات الثالثة لكوفید وحیث إن

مشیرة   1) مؤخًرا بتحدیث توجیھاتھا اإلرشادیة لألفراد المتلقین لكامل التطعیم،CDCقامت مراكز مكافحة األمراض (وحیث 
أقدام، إال في حالة اإللزام بموجب   6فیھا إلى أنھ بإمكانھم استئناف العدید من األنشطة دون ارتداء الكمامات أو التباعد بمسافة 

قوانین أو قواعد أو لوائح فیدرالیة أو خاصة بالوالیة أو محلیة أو قبلیة أو إقلیمیة، ومن ضمنھا توجیھات األعمال التجاریة 
 المحلیة،   وأماكن العمل

) تستمر في توصیاتھا بأن ارتداء األقنعة أو الكمامات القماشیة یحمي األفراد CDCإن مراكز السیطرة على األمراض ( وحیث
 غیر المتلقین لكامل التطعیم،  

المبینة في االستراتیجیة التشغیلیة  19-بأن تستمر المدارس في اتباع استراتیجیات الوقایة من كوفید CDCتنصح مراكز وحیث 
 على األقل،   2021-2020حتى نھایة بقیة العام الدراسي  CDCللمدارس من الروضة حتى الثانویة المقدمة من مراكز 

أن تستمر مراكز الرعایة النھاریة في اتباع ) تستمر في توصیاتھا بCDCإن مراكز السیطرة على األمراض ( وحیث
ومن ضمنھا ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي حتى بعد تلقي مقدمي خدمات الرعایة  19-استراتیجیات الوقایة من كوفید

 النھاریة وموظفیھم اللقاح،

أبریل   30لقوا التطعیم، أعلنت في ونظًرا للعدد الكبیر من الناس الذین لم یت 19-إنني وفي ظل استمرار تفشي كوفیدوحیث 
تشكل حالة طوارئ وبائیة وطوارئ صحیة عامة وفقًا للمادة   19-أن الظروف الحالیة في إلینوي حول انتشار كوفید 2021

 Section 4 of the Illinois Emergency Management Agencyالرابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (
Act    ،( 

 
 بعد أو ، Moderna و Pfizer مثل  جرعتین على المعطاة للقاحات  بالنسبة الثانیة الجرعة أخذ من أسبوعین مرور بعد التطعیم لكامل متلقیًا  الفرد  یعتبر1

 لھذه مستوفیًا كان إذا  إال  التطعیم  لكامل  متلقیًا الفرد یعتبر وال.  Johnson & Johnson’s Janssen مثل الوحیدة الجرعة  ذي  اللقاح أخذ من أسبوعین

 .العمر عن النظر وبصرف  الشروط، 
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على مدار األسابیع الماضیة، وأن معاییر الصحة العامة اآلن تسمح   19انخفض عدد حاالت اإلصابات الجدیدة بكوفید  وحیث
 للوالیة بتخفیف بعض القیود االحترازیة كلما ازداد عدد المتلقین للقاح، 

 ,Sections 7(1)والمواد (، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب دستور إلینوي بناء علیھ
7(2), 7(3), 7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 

) من قانون ھیئة إدارة الطوارئ ووفقًا للسلطات الواردة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یعمل بھ  3305
 ابتداء من اآلن:

 
 االنتقالیة أمر المرحلة

 
الغرض من ھذا األمر التنفیذي ھو توسیع األنشطة التي خضعت للقیود خالل مراحل    الغرض من ھذا األمر التنفیذي. .1

، وذلك على نحو آمن وبما یملیھ الضمیر 19-التدابیر االحترازیة السابقة من جھود الوالیة لمواجھة جائحة كوفید
فیذي محل األمر التنفیذي  ).  یحل ھذا األمر التنCDCوعلى النحو المتوافق مع توجیھات مراكز مكافحة األمراض (

 . 9-2021و 59-2020و 55-2020، على النحو المعدل باألوامر التنفیذیة 2020-43
 

یجب على األفراد اتخاذ تدابیر الصحة العامة التالیة لحمایة صحتھم   متطلبات الصحة العامة بالنسبة لألفراد. .2
 وأرواحھم وصحة وأرواح جیرانھم:

 
a. .د الذي یستخدم فیھ األفراد غیر المتلقین لكامل التطعیم األماكن المشتركة عندما إلى الح  التباعد االجتماعي

  -وبقدر الُمستطاع   -یتواجدون خارج محال إقامتھم، ومنھا األماكن المفتوحة، یجب علیھم في جمیع األوقات  
 ین معھم. الحفاظ على التباعد االجتماعي بمسافة ست أقدام على األقل من أي شخص آخر من غیر المقیم

 
b. .یجب على أي شخص لم یتلقى كامل التطعیم ویتجاوز عمره عامین ویكون قادًرا على تحمل  2الكمامات

الكمامة (قناع أو غطاء وجھ قماشي) أن یغطي أنفھ وفمھ بغطاء وجھ عندما یكون في مكان عام وغیر قادر 
في األماكن   على الحفاظ على التباعد االجتماعي بمسافة ست أقدام عن اآلخرین.  وینطبق ھذا األمر سواء

المغلقة مثل المتاجر أو في األماكن العامة الخارجیة التي ال یمكن دائًما الحفاظ فیھا على التباعد االجتماعي 
 بمسافة ست أقدام.   

 
یلزم على جمیع األفراد، حتى المتلقین لكامل التطعیم، ارتداء الكمامات بما یتوافق مع توجیھات مراكز 

CDC) طائرات والحافالت والقطارات وغیرھا من وسائل النقل العام وداخل ) على ال 1، ویشمل ذلك
) داخل المنشآت الجماعیة مثل المنشآت 2مراكز النقل كالمطارات ومحطات القطارات والحافالت؛ (

) داخل منشآت الرعایة الصحیة.  یوجھ األفراد داخل المدارس  3اإلصالحیة ومالجئ المشردین؛ (
ة والمؤسسات التعلیمیة باستمرار اتباع التوجیھات المستقلة الخاصة الصادرة من  وحضانات الرعایة النھاری

 مجلس التعلیم بوالیة إلینوي وإدارة خدمات رعایة الطفل والعائلة وھیئة الصحة العامة في إلینوي.  
 

c. .یجب على المسنین واألشخاص األكثر عرضة للمرض بسبب التعرض للفیروس اتخاذ احتیاطات إضافیة   
ومنھم   19- حیث نحث األشخاص غیر المتلقین لكامل التطعیم واألكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس كوفید 

كبار السن وذوي األمراض التي قد تجعلھم أكثر ُعرضة للمرض على البقاء في أماكن إقامتھم وتقلیل 
 االتصال الشخصي مع اآلخرین إلى أقصى حد ممكن.  

 
d. .فإننا 19-الشخصي مع اآلخرین یمثل أكبر خطر النتقال فیروس كوفید نظًرا ألن التواصل  التجمعات ،

نحث سكان إلینوي على االستمرار في الحد من التواصل الشخصي مع اآلخرین والحذر من توسیع 
اتصاالتھم االجتماعیة.  وبالنسبة لغیر المتلقین لكامل التطعیم ال یزال التواصل والتجمع عن بُعد ھو الطریقة 

 أمانًا للتفاعل مع األشخاص من خارج المنزل أو محل اإلقامة. األكثر 
 

e. .تقل  19- تشیر إرشادات الصحة العامة إلى أن مخاطر انتقال فیروس كوفید  األنشطة في األماكن المفتوحة
بشكل كبیر في الھواء الطلق مقارنة باألماكن المغلقة.  ولذلك نحث سكان والیة إلینوي غیر المتلقین لكامل 

 طعیم على القیام بأنشطتھم في الھواء الطلق كلما كان ذلك ممكنًا. الت
 

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

الوظیفة التي تؤدیھا أو ھیكلھا أو كیانھا.  یجب على ھذه الھیئات اتباع تدابیر الصحة العامة التالیة لحمایة موظفیھا  
شخاص اآلخرین الذین یتعاملون بشكل مباشر شخصي مع عملیاتھا:  ال یرد في ھذا األمر وعمالئھا وجمیع األ

التنفیذي ما یمنع ھذه الكیانات من فرض تدابیر صحیة عامة أكثر تقییدًا أو تدابیر إضافیة، بل على العكس نحن نشجع  

 
الذین لدیھم  طوال فترة ھذا األمر التنفیذي، فإن أي إشارة إلى متطلبات ارتداء الكمامة تستثني أولئك الذین یبلغون من العمر عامین أو أقل وأولئك  2

ة الوجھ.  تتوفر إرشادات حول استخدام أغطیة الوجھ من ھیئة حقوق اإلنسان في إلینوي من ھنا:  مشاكل صحیة جراء ارتداء أغطی 
-inois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Facehttps://www2.ill

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
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ویات، ویجوز لھا استمرار فرض األعمال التجاریة على وضع صحة وسالمة العاملین بھا وعمالئھا على رأس األول
 الكمامات والتباعد حتى على المتلقین لكامل التطعیم. 

 
a. .یجب على جمیع األعمال التجاریة االلتزام بما یلي:  المتطلبات لجمیع األعمال التجاریة 

التأكد من أن الموظفین غیر المتلقین لكامل التطعیم یلتزمون بالتباعد االجتماعي ویرتدون أغطیة  •
 الوجھ عند تعذر الحفاظ على التباعد 

التأكد من أن جمیع المناطق التي قد یتجمع فیھا الموظفون، مثل غرف خلع المالبس وقاعات  •
 الطعام تسمح بالحفاظ على التباعد االجتماعي 

التأكد من أن جمیع الزائرین (العمالء والبائعین، إلخ) لمكان العمل یمكنھم الحفاظ على التباعد   •
عي؛ ولكن إذا تعذر الحفاظ على مسافة ست أقدام في جمیع األوقات، فإننا نحث الزوار االجتما

 على ارتداء أغطیة الوجھ  
االستمرار في اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لحمایة الموظفین والعمالء من خالل التأكد من أن أي   •

 خطط للعودة إلى العمل تكون ملتزمة بتوجیھات الصحة العامة المعمول بھا.  

 بوضع العامة الصحة ھیئة مع بالشراكة ، )DCEO( إلینوي في االقتصادیة والفرص التجارة ھیئة قامت

 وھذه.  ومسؤولیة بأمان العمل على التجاریة األعمال لمساعدة قطاع بكل خاصة أدوات ومجموعة إرشادات

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

 ُمتاحة وھي" االنتقالیة المرحلة" توجیھات  في األعمال بقطاعات الخاصة التوجیھات ھذه ثوتحدی  إكمال

mazonaws.com/public/Restore2.a-east-assets.s3.us-ss-https://dceoresources-: على

5.pdf-Phase-to-Bridge-Illinois/A.   

b. .یجب أن تضمن متاجر البیع بالتجزئة أن یحافظ جمیع الموظفین غیر   متطلبات عمل متاجر البیع بالتجزئة
المتلقین لكامل التطعیم على االلتزام بالتباعد االجتماعي ووجوب اتباعھم لما یلزم من احتیاطات إضافیة  

 للصحة العامة، وفقًا لتوجیھات ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي ومنھا ما یلي: 
توفیر الكمامات لجمیع الموظفین غیر المتلقین لكامل التطعیم والذین ال یستطیعون الحفاظ الدائم  •

على التباعد االجتماعي بمسافة ست أقدام على األقل بین بعضھم البعض وبینھم وبین الزبائن  
 طوال الوقت  

المتجر، أو االلتزام بالمائة من سعة  60االلتزام بالحد األقصى لشغل المكان والذي یُقدر بنسبة  •
بدًال من ذلك بحدود اإلشغال حسب مساحة المتجر بالقدم المربعة والتي وضعتھا ھیئة التجارة 

 والفرص االقتصادیة 
إعالم الزبائن من خالل الالفتات الداخلیة وإعالنات الخدمة العامة بشأن مقتضیات التباعد  •

 االجتماعي المنصوص علیھا في ھذا األمر التنفیذي 
 

c. یجب أن تضمن المصانع أن یحافظ جمیع الموظفین غیر المتلقین لكامل التطعیم على     تطلبات المصانع.م
االلتزام بالتباعد االجتماعي ووجوب اتباعھم لما یلزم من احتیاطات إضافیة للصحة العامة، وفقًا لتوجیھات  

 ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي ومنھا ما یلي:
مات لجمیع الموظفین غیر المتلقین لكامل التطعیم والذین ال یستطیعون الحفاظ الدائم توفیر الكما •

 على التباعد االجتماعي بمسافة ست أقدام على األقل طوال الوقت  
التأكد من أن جمیع المناطق التي قد یتجمع فیھا الموظفون، مثل غرف خلع المالبس وقاعات  •

 جتماعي الطعام تسمح بالحفاظ على التباعد اال
تعدیل العملیات وتقلیص حجمھا (عن طریق المناوبات المتفرقة وتقلیل سرعة الخطوط وتشغیل   •

الخطوط األساسیة فقط وإغالق الخطوط غیر الضروریة) إلى الحد الالزم للسماح بتحقیق التباعد 
 19-االجتماعي وتوفیر مكان عمل آمن في ظل جائحة كوفید

 
d.  یجب على أصحاب العمل في المباني اإلداریة التأكد من أن یحافظ جمیع   اإلداریة.متطلبات المباني

الموظفین غیر المتلقین لكامل التطعیم على التباعد االجتماعي واتخاذ احتیاطات إضافیة مناسبة للحفاظ على 
 ، والتي قد تشمل ما یلي:DCEOالصحة العامة، وفقًا لتوجیھات ھیئة 

الموظفین غیر المتلقین لكامل التطعیم والذین ال یستطیعون الحفاظ الدائم  توفیر الكمامات لجمیع •
 على التباعد االجتماعي بمسافة ست أقدام على األقل طوال الوقت  

النظر في تطبیق الحد األقصى للقدرة االستیعابیة لألماكن التي یتعذر فیھا االلتزام بالتباعد  •
 االجتماعي 

 مكن ذلكالسماح بالعمل عن بعد كلما أ •
وضع الخطط والالفتات بشكل بارز ونشرھا لضمان االلتزام بالتباعد االجتماعي في األماكن  •

 المشتركة مثل غرف االنتظار وشبابیك الخدمة والمقاھي. 
 

https://dceocovid19resources.com/restore-illinois-phase-4/
https://dceocovid19resources.com/restore-illinois-phase-4/
https://dceocovid19resources.com/restore-illinois-phase-4/
https://dceoresources-ss-assets.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/Restore-Illinois/A-Bridge-to-Phase-5.pdf
https://dceoresources-ss-assets.s3.us-east-2.amazonaws.com/public/Restore-Illinois/A-Bridge-to-Phase-5.pdf
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e. یسمح لألماكن المغلقة وقاعات االجتماعات   المتطلبات الخاصة باالجتماعات والمنتدیات والمؤتمرات
 ).  DCEOبالعمل وفقًا لتوجیھات ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي (

 
f. .یُسمح لجمیع األنشطة التجاریة التي تقدم الطعام أو المشروبات لالستھالك في    متطلبات المطاعم والحانات

استئناف تقدیم خدمات االستھالك في  -لة وقاعات الطعام ومنھا المطاعم والحانات ومحالت البقا -المحل 
). كما  DCEOالمحل، كما ھو مسموح بھ طبقًا إلرشادات ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي (

یستمر السماح لمثل ھذه المتاجر ونحثھا على تقدیم األطعمة والمشروبات بحیث یمكن استھالكھا خارج 
بموجب القانون من خالل وسائل مثل التوصیل إلى المنازل والتوصیل عن   المحال كما ھو مسموح بھ

طریق الغیر والبیع للسیارات المارة والتوصیل على الطریق.  یجب على األماكن التي تقدم خدمة تناول 
األطعمة أو المشروبات في المحل أو خدمة الوجبات الجاھزة التأكد من وجود بیئة یحافظ فیھا الزبائن غیر 

لمتلقین لكامل التطعیم على مسافة تباعد اجتماعي مناسبة.  یجوز لجمیع الشركات التي یشملھا ھذه البند ا
متى ما   DCEOالسماح بتناول األطعمة والمشروبات في األماكن الخارجیة بالمحل وفقًا لتوجیھات ھیئة 

 سمحت القوانین واللوائح المحلیة بذلك.
 

g.  یسمح لصاالت اللیاقة البدنیة وممارسة التمارین   وممارسة الریاضة.متطلبات صاالت اللیاقة البدنیة
الریاضیة بأن تفتح أبوابھا بطریقة تتوافق مع إرشادات ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي 

)DCEO بالمائة من السعة الكلیة ومع االلتزام  60)، والتي تنطوي على وجود حد أقصى للمتدربین یُقدر بـ
 بالتباعد االجتماعي واالحتیاطات األخرى.  

 
h. .یسمح لمحال العنایة الشخصیة مثل المنتجعات وصالونات الشعر   متطلبات مرافق العنایة الشخصیة

ظافر ومراكز إزالة الشعر بالشمع وصالونات الوشم والمرافق وصالونات الحالقة وصالونات تجمیل األ
المماثلة أن تفتح أبوابھا للعمل، على أن تضمن استخدام أغطیة الوجھ وااللتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي 

 . DCEOلغیر المتلقین لكامل التطعیم واتباع حدود السعة االستیعابیة وفقًا لتوجیھات ھیئة 
 

i. یسمح   الترفیھیة في الھواء الطلق والمخیمات الشبابیة النھاریة والریاضات الشبابیة. متطلبات األنشطة
لألعمال التجاریة التي تقدم األنشطة الترفیھیة في الھواء الطلق ومخیمات الشباب النھاریة وأماكن ممارسة 

وجھ وااللتزام بمتطلبات  الریاضات الشبابیة أن تفتح أبوابھا للعمالء، ولكن یجب أن تضمن استخدام أغطیة ال
التباعد االجتماعي لألفراد غیر المتلقین لكامل التطعیم ویجب أن تتخذ خطوات أخرى للحفاظ على الصحة  

 .DCEOالعامة وفقًا لتوجیھات ھیئة 
 

j. ھیئة توجیھات مع یتوافق بما العمل تواصل أن العامة المالھي أماكنل یجوز  .العامة  المالھي  أماكن متطلبات 

 ومنھا ( والمفتوحة الداخلیة باألماكن الترفیھیة لألنشطة) DCEO( إلینوي في االقتصادیة والفرص التجارة

 الحیوان وحدائق األسماك وحدائق والمتاحف) القیادة  ومسارات األركید صاالت الحصر ال  المثال سبیل على

 .الطلق الھواء في الجلوس وفعالیات االستعراضیة والفنون سارح والم النباتیة والحدائق

 
k. .یجوز لمؤسسات إنتاج األفالم العمل بشرط االلتزام بالقیود الواردة في توجیھات    متطلبات إنتاج األفالم

 ).DCEOھیئة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي (
 

l. .یجوز لجمیع األعمال التجاریة االستمرار في ما یلي:  الحد األدنى من العملیات األساسیة 
 

i.   أداء األنشطة الالزمة للحفاظ على قیمة مخزون الشركة والحفاظ على حالة المنشأة المادیة من
حیث اآلالت والمعدات، وضمان األمن وتجھیز كشوف رواتب واستحقاقات الموظفین أو المھام 

 ذات الصلة. 
 

ii. یل قدرة موظفي الشركة على االستمرار في العمل عن بعد. أداء األنشطة الالزمة لتسھ 
 

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

تنطبق االستثناءات التالیة على التدابیر االحترازیة "للمرحلة االنتقالیة"، باإلضافة إلى المراحل    االستثناءات. .4
 . 19-ونحن ال نقصد إلغاء ھذه االستثناءات خالل مدة إعالنات الطوارئ الصادرة بسبب كوفیدوالمستویات السابقة.  

 
a. .ال یقید ھذا األمر التنفیذي حریة ممارسة الشعائر الدینیة.  لحمایة صحة     حریة ممارسة الشعائر الدینیة

دور العبادة على استشارة  وسالمة رجال الدین والموظفین والُمصلین والزوار، فإننا نحث الھیئات الدینیة و
ونحث الھیئات الدینیة على   3واتباع الممارسات والتوجیھات الُموصى بھا من ھیئة الصحة العامة في إلینوي. 

 
 .guidance-worship-guidance/places-dph.illinois.gov/covid19/communityhttps://wwwھذه التوجیھات متاحة على:  3

https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance
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اتخاذ التدابیر الالزمة بالنسبة للمصلین والزوار غیر المتلقین لكامل التطعیم لضمان االلتزام بالتباعد 
 التدابیر األخرى للحفاظ على الصحة العامة.  االجتماعي واستخدام الكمامات وتنفیذ 

 
b. .یُستثنى من ھذا األمر التنفیذي جمیع ُمستجیبي الطوارئ وموظفي إدارة الطوارئ وموزعي    مھام الطوارئ

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

الحكومیین العاملین من أجل أو لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ، ولكن نحثھم على ممارسة 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

لوالیة أو أي بلدیة أو بلدة أو مقاطعة أو شعبة فرعیة أو وكالة حكومیة والتي تعتبر ضروریة لضمان  تقدمھا ا
 استمرار عمل الجھات الحكومیة أو لتوفیر الموارد أو لدعم صحة وسالمة ورفاھیة عامة الناس.   

 
تحقیقاً ألغراض ھذا األمر التنفیذي، تشمل    متطلبات التباعد االجتماعي وتغطیة الوجھ ومعدات الوقایة الشخصیة. .5

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

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

 
a. .یجب على األعمال التجاریة اتخاذ تدابیر استباقیة لضمان االمتثال لمتطلبات التباعد   التدابیر المفروضة

 االجتماعي، والتي تشمل ما یلي كلما كان ممكنًا: 
 

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

 المسافة المناسبة بین بعضھم البعض. 
 

ii. .ت الیدین وتجھیزھا للموظفین  توفیر منتجات مطھرة ومعقما   معقم الیدین ومنتجات التعقیم
 والعمالء.  

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

 للعمالء المسنین واألكثر عرضة للعدوى. 
 

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

 
v. ) الكمامات ومعدات الوقایة الشخصیةPPE.(   تزوید الموظفین بالكمامات المناسبة والتنبیھ على

ارتداء الموظفین للكمامات في األماكن التي ال یمكن فیھا الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي 
والتي تُقدر بست أقدام في جمیع األوقات.  تزوید الموظفین بمعدات الوقایة الشخصیة األخرى  

 ظروف العمل ذلك. باإلضافة إلى الكمامات عندما تتطلب
 

یجوز تنفیذ ھذا األمر التنفیذي من قبل سلطات إنفاذ القانون في الوالیة والمناطق المحلیة وفقًا لجملة    تنفیذ األمر. .6
 Section 7, Section 15, Section 18, and Section 19 of the Illinoisقوانین من بینھا المواد (

Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305  .من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي ( 
 

یجب على األعمال التجاریة اتباع التوجیھات المقدمة أو المنشورة من قبل ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة في  
االنتقالیة) وتوجیھات  إلینوي فیما یتعلق بتدابیر السالمة خالل المرحلة الرابعة (على النحو المعدل بتوجیھات المرحلة 

ھیئة الصحة العامة في إلینوي وإدارات الصحة المحلیة ومكتب حقوق أماكن العمل التابع لمكتب المدعي العام لوالیة  
 Section 25(b) of the Whistleblowerإلینوي فیما یتعلق بمتطلبات التباعد االجتماعي.  وبمقتضى المادة (

Act, 740 ILCS 174المخالفات، یحظر على األعمال التجاریة االنتقام من أي موظف بسبب    ) من قانون فضح
 إفشائھ معلومات إذا كان لدى الموظف سبب معقول لالعتقاد بأن المعلومات تكشف عن انتھاك لھذا األمر.

 
ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي أي شيء یغیر أو یعدل بأي شكل من األشكال أي سلطة قانونیة   عدم تقیید السلطة. .7

) أي حجر صحي أو  1قائمة تسمح للوالیة أو أي مقاطعة أو ھیئة حكومیة محلیة من إصدار األمر في أي مما یلي: (
دة من الزمن، ومن ضمنھا خالل مدة ھذه  عزل قد یلزم الفرد بالبقاء داخل عقار سكني أو مرفق طبي معین لفترة محدو

) أي إغالق لموقع معین لفترة محدودة من الزمن، ومن ضمنھا خالل مدة ھذه الطوارئ  2الطوارئ الصحیة العامة، (
الصحیة العامة.  ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یفسر على أنھ صالحیة لممارسة أي سلطة لألمر بأي حجر صحي  
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ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي أي شيء یغیر أو یعدل بأي شكل من األشكال أي سلطة قانونیة   أو عزل أو إغالق.
 قائمة تسمح لمقاطعة أو ھیئة حكومیة محلیة بسن أحكام أكثر صرامة من تلك الموجودة في ھذا األمر التنفیذي.  

 

فیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة  إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التن  بند االستثناء. .8
من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي  

یكون نافذًا بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة  
قصد عند صدور ھذا األمر التنفیذي أن یُقرأ على نحو یتوافق مع أي أمر محكمة یصدر بشأن ھذا األمر مستقلة.  ی
 التنفیذي.   

 

 
 

       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم        
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