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 12-2021األمر التنفیذي                2021یونیو،  11
 

 
 12-2021األمر التنفیذي 

 ) 81رقم   19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید
 

 األمر الخاص بعودة الحیاة في المرحلة الخامسة
 

مارس/آذار    حیث أوائل  منذ  إلینوي  في   2020تواجھ والیة  في خسائر جسیمة  وتسببت  عادي  غیر  في مرض  تسببت  جائحة 
 من السكان،  23000ملیون شخص وحصدت أرواح أكثر من  1,38األرواح، حیث أصابت عدوى المرض أكثر من 

 
والیة في جمیع األوقات وال سیما خالل األزمة  حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة ال  وحیث إن

 الصحیة العامة،
 

التباعد االجتماعي واستخدام الكمامات وغیرھا من احتیاطات الصحة العامة أثبتت أھمیتھا في إبطاء ووقف انتشار  وحیث إن 
 ،  19-كوفید

 ، وال سیما المرض الحاد والوفاة، 19-فعالة في الوقایة من مرض كوفید 19-لقاحات كوفید 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،

مایو   28لقوا التطعیم بعد، 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    ،( 

 
، أو بعد Modernaو  Pfizerیعتبر الفرد متلقیًا لكامل التطعیم بعد مرور أسبوعین من أخذ الجرعة الثانیة بالنسبة للقاحات المعطاة على جرعتین مثل  1

كان مستوفیًا لھذه  .  وال یعتبر الفرد متلقیًا لكامل التطعیم إال إذاJohnson & Johnson’s Janssenأسبوعین من أخذ اللقاح ذي الجرعة الوحیدة مثل  
 الشروط، وبصرف النظر عن العمر.
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على مدار األسابیع الماضیة انخفاًضا كبیًرا، وأن معاییر الصحة   19انخفض عدد حاالت اإلصابات الجدیدة بكوفید  وحیث
 العامة تسمح للوالیة اآلن بتخفیف ورفع الكثیر من القیود االحترازیة كلما ازداد عدد المتلقین للقاح،  

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

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

 
 األمر الخاص بعودة الحیاة في المرحلة الخامسة

 
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
ذي محل األمر التنفیذي  ).  یحل ھذا األمر التنفیCDCوعلى النحو المتوافق مع توجیھات مراكز مكافحة األمراض (

2021-10. 
 

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

 
a.   .یجب على األفراد غیر المتلقین لكامل التطعیم عند التواجد  التباعد االجتماعي واالحتیاطات الصحیة العامة

على التباعد  -وبقدر الُمستطاع   -في األماكن المشتركة خارج محال إقامتھم أن یحافظوا في جمیع األوقات 
ن معھم.  وندعو جمیع السكان إلى استمرار االجتماعي بمسافة ست أقدام على األقل من اآلخرین غیر المقیمی

االلتزام بالمواظبة على غسل الیدین بالصابون والماء أو استخدام مطھرات الیدین وتغطیة السعال أو العطس 
 (في الُكم أو الكوع، ولیس الیدین) وتنظیف األسطح كثیرة االستعمال بصورة متكررة. 

 
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 
 على الحفاظ على التباعد االجتماعي بمسافة ست أقدام عن اآلخرین.

 
اد، حتى المتلقین لكامل التطعیم، بارتداء الكمامات بما یتوافق مع توجیھات مراكز یجب التزام جمیع األفر

CDC) :على الطائرات والحافالت والقطارات وغیرھا من وسائل النقل العام وداخل  1، في األماكن التالیة (
شآت ) داخل المنشآت الجماعیة مثل المن2مراكز النقل كالمطارات ومحطات القطارات والحافالت؛ (

) داخل منشآت الرعایة الصحیة.  یجب على األفراد داخل المدارس 3اإلصالحیة ومالجئ المشردین؛ (
وحضانات الرعایة النھاریة والمؤسسات التعلیمیة استمرار اتباع التوجیھات المستقلة الخاصة الصادرة من 

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

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 

رض على تقلیل االتصال الشخصي مع اآلخرین كبار السن وذوي األمراض التي قد تجعلھم أكثر ُعرضة للم
 إلى أقصى حد ممكن.  

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

نحث سكان إلینوي غیر المتلقین لكامل التطعیم على االستمرار في الحد من التواصل الشخصي مع اآلخرین 
التواصل والتجمع  والحذر من توسیع االحتكاك االجتماعي.  وبالنسبة لغیر المتلقین لكامل التطعیم ال یزال 

 عن بُعد ھو الطریقة األكثر أمانًا للتفاعل مع األشخاص من خارج المنزل أو محل اإلقامة. 
 

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

 التطعیم على القیام بأنشطتھم في الھواء الطلق كلما كان ذلك ممكنًا. 
 

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 الكیانات اتباع تدابیر الصحة العامة التالیة لحمایة موظفیھا  
شخاص اآلخرین الذین یتعاملون بشكل مباشر شخصي مع عملیاتھا.  وال 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  

 
بعدم ارتداء   أي إشارة ترد طوال فترة ھذا األمر التنفیذي إلى متطلبات ارتداء الكمامة تستثني البالغین من العمر عامین أو أقل ومن ینصحھم األطباء 2

وجھ من ھیئة حقوق اإلنسان في إلینوي من ھنا: أقنعة الوجھ بسبب حالتھم الصحیة.  تتوفر إرشادات حول استخدام أغطیة ال
-https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face

19_Ver_2020511b%20copy.pdf-OVIDCoverings_During_C 

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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ولویات، ویجوز لھا استمرار فرض األعمال التجاریة على وضع صحة وسالمة العاملین بھا وعمالئھا على رأس األ
 الكمامات والتباعد حتى على من تلقوا كامل التطعیم.

 
 یجب على جمیع األعمال التجاریة االلتزام بما یلي:

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 األشخاص غیر المتلقین لكامل التطعیم الزائرین لمكان العمل (العمالء  •
والبائعین، إلخ) یمكنھم الحفاظ على التباعد االجتماعي؛ ولكن إذا تعذر الحفاظ على مسافة ست  

 أقدام في جمیع األوقات، فإننا نحث ھؤالء الزوار على ارتداء الكمامات.  
 ن ومنتجات التعقیم.  توفیر مطھرات الیدی •
توفیر الترتیبات التیسیریة (مثل ساعات عمل منفصلة أو خیارات الخدمة على اإلنترنت) للفئات   •

 األكثر عرضة للعدوى من السكان. 
االستمرار في اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لحمایة الموظفین والعمالء بالتأكد من أن أي خطط  •

 جیھات الصحة العامة المعمول بھا.  للعودة إلى العمل تكون ملتزمة بتو
   

ونحن ال تنطبق االستثناءات التالیة على المرحلة الخامسة، باإلضافة إلى المراحل والمستویات السابقة.    االستثناءات. .4
 . 19-ننوي إلغاء ھذه االستثناءات خالل مدة إعالنات الطوارئ الصادرة بشأن كوفید

 
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  CDCواتباع الممارسات والتوجیھات الُموصى بھا من ھیئة الصحة العامة في إلینوي ومراكز 

الھیئات الدینیة على اتخاذ التدابیر الالزمة بالنسبة للمصلین والزوار غیر المتلقین لكامل التطعیم لضمان 
 مات وتطبیق احتیاطات الصحة العامة األخرى.  االلتزام بالتباعد االجتماعي واستخدام الكما

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

مھام الطوارئ وموظفي المحاكم وموظفي إنفاذ القانون واإلصالحیات والعاملین بطوارئ المواد الخطرة 
األطفال وموظفي اإلسكان والمأوى والعسكریین وغیرھم من الموظفین وموظفي حمایة الطفل ورعایة 

الحكومیین العاملین من أجل أو لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ، ولكن نحثھم على اتباع احتیاطات 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 إدارة فرعیة أو وكالة حكومیة والتي ھي ضروریة لضمان 
 مة الناس.  استمرار أعمال الجھات الحكومیة أو لتوفیر الموارد أو لدعم صحة وسالمة ورفاھیة عا

 
یجوز تنفیذ ھذا األمر التنفیذي من قبل سلطات إنفاذ القانون في الوالیة والمناطق المحلیة وفقًا لعدة قوانین   تنفیذ األمر. .5

 Section 7, Section 15, Section 18, and Section 19 of the Illinois Emergencyمن بینھا المواد (
Management Agency Act, 20 ILCS 3305  .من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي ( 

 
ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي أي شيء یغیر أو یعدل بأي شكل من األشكال أي سلطة قانونیة   عدم تقیید السلطة. .6

) أي حجر صحي أو  1قائمة تسمح للوالیة أو أي مقاطعة أو ھیئة حكومیة محلیة من إصدار األمر في أي مما یلي: (
یلزم أحد األفراد بالبقاء داخل عقار سكني أو مرفق طبي معین لفترة محدودة من الزمن، شاملة مدة ھذه عزل قد 

) أي إغالق لموقع معین لفترة محدودة من الزمن، شاملة مدة ھذه الطوارئ الصحیة  2الطوارئ الصحیة العامة، (
لممارسة أي سلطة لألمر بأي حجر صحي أو  العامة.  وال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یفسر على أنھ صالحیة 

عزل أو إغالق.  وال یوجد في ھذا األمر التنفیذي أي شيء یغیر أو یعدل بأي شكل من األشكال أي سلطة قانونیة 
 قائمة تسمح لمقاطعة أو ھیئة حكومیة محلیة بسن أحكام أكثر صرامة من األحكام الموجودة في ھذا األمر التنفیذي. 

 
إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة    .بند االستثناء .7

من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي  
رنا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة  یكون نافذًا بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض، قر

 مستقلة.  یقصد عند صدور ھذا األمر التنفیذي أن یُقرأ على نحو یتوافق مع أي أمر محكمة یصدر بشأنھ.  

 

 
 

       _______________________ 
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 جیھ بي بریتزكر، الحاكم        
 
 
 

 2021یونیو،  11صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2021یونیو،  11مقدم من سكرتیر الوالیة في 


