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 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
  )COVID-19بشأن فیروس كورونا المستجد  24(األمر التنفیذي رقم  

 
 

ھو مرض تنفسي حاد جدید یمكن أن ینتشر بین الناس باالنتقال من  COVID-19فیروس كورونا المستجد  حیث إن
 خالل الجھاز التنفسي ویظھر بأعراض مشابھة ألعراض اإلنفلونزا،

 
في إلینوي یتزاید بشكل مضاعف وینتشر في مزید من مناطق  19عدد حاالت اإلصابة بفیروس كورونا  وحیث إن

 الوالیة ویخلف عددا متزایدا من الوفیات،
 

المستشفیات ال بد وأن تكون قادرة على تقدیم الرعایة الضروریة بما یتوافق واحتیاجات المرضى وأن تبذل وحیث إن 
 في مصلحة المرضى،قصارى جھدھا لتفعل ما ھو 

 
من المھم للغایة ضمان امتالك والیة إلینوي ما یكفي من األِسرة والمستلزمات ومقدمي الخدمات لعالج وحیث إنھ 

 والمرضى المصابین بأمراض أخرى، 19المرضى المصابین بفیروس كورونا المستجد 
 

في مستشفیات إلینوي لضمان القدرة الكافیة من المھم إزالة أي عوائق أمام تقدیم العالج الصحي الفعال وحیث إنھ 
 لنظام الرعایة الصحیة في الوالیة على تقدیم الرعایة لكل من یحتاجھا، 

 
والخطر الذي یشكلھ الفیروس على الصحة العامة یتطلب أن  19االنتشار المتزاید لفیروس كورونا وحیث إن 

 في إلینوي، 19مواجھة جائحة كورونا تخصص المستشفیات أھم الموارد لتلبیة الرعایة الصحیة في 
 

أن جمیع المقاطعات في والیة  2020مارس  9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في  وحیث إنني
)) لمواجھة تفشي First Gubernatorial Disaster Proclamationإلینوي مناطق كوارث (إعالن الحاكم للكوارث األول (

 ،19مرض فیروس كورونا 
 

أن جمیع مقاطعات والیة إلینوي مناطق كوارث (إعالن الحاكم  2020أبریل  1عاودت اإلعالن یوم  وحیث إنني
) إضافة إلى إعالن الكوارث األول، ویشار إلیھما Second Gubernatorial Disaster Proclamationللكوارث الثاني (

 ،19رونا المستجد بإعالني الحاكم للكوارث) لمواجھة تفاقم انتشار فیروس كو
 

إنني أرى ضرورة اتخاذ تدابیر واسعة إضافیة للحفاظ على الصحة والسالمة العامة في جمیع أنحاء والیة وحیث 
إلینوي ولضمان قدرة نظام الرعایة الصحیة لدینا على خدمة المرضى، بما في ذلك ضمان القدرة على فحص وعالج األفراد 

 بفعالیة وبسرعة، 19الذین تظھر علیھم أعراض كورونا 
 

) من قانون ترخیص المستشفیات والمادة التي Hospital Licensing Act, 210 ILCS 85/1المادة (وحیث إن 
 تلیھا واللوائح المتعلقة بھا تنص على اإلطار التنظیمي المفصل للمستشفیات المرخصة في إلینوي،

  



   
 

 

) من قانون بطاقات تقریر المستشفیات Hospital Report Card Act, 210 ILCS 86/1المادة (وحیث إن 
والمادة التي تلیھا واللوائح المتعلقة بھا تلزم المستشفیات بتقدیم تقاریر ربع سنویة إلى إدارة الصحة العامة بإلینوي (ویشار إلیھا 

  باإلدارة) ترد بھا المعلومات الھامة مثل مستویات الموظفین وتدابیر الوقایة من العدوى في المستشفى،
 

-Department of Public Health Powers and Duties Law, 20 ILCS 2310/2310المادة (وحیث إن 
) من قانون صالحیات ومسؤولیات إدارة الصحة العامة والمادة التي تلیھا واللوائح المتعلقة بھا تنص على صالحیات 1

 ومسؤولیات اإلدارة، 
 

 Illinois Adverse Health Care Events Reporting Law of 2005, 410 ILCSالمادة (وحیث إن 
) من قانون إبالغ حوادث الرعایة الصحیة السیئة في إلینوي والمادة التي تلیھا واللوائح المتعلقة بھا تضع نظاًما 522/10-1

  للمستشفیات إلبالغ حوادث الرعایة الصحیة السیئة إلى اإلدارة،
 

) من قانون Emergency Medical Services (EMS) Systems Act, 210 ILCS 50/1المادة (وحیث إن 
أنظمة الخدمات الطبیة الطارئة والمادة التي تلیھا واللوائح المتعلقة بھا تنص على الحد األدنى من معاییر تقدیم الخدمات الطبیة 

 الطارئة في جمیع أنحاء الوالیة،  
 

الیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في بصفتي حاكم و، وبموجب السلطات المخولة لي بناء علیھ
 Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20إلینوي (
ILCS 3305:أمرت بما یلي ،( 

 
إنفاذ جمیع أحكام المادة المادة األولى:  خالل مدة إعالني الكوارث، تمارس إدارة الصحة العامة السلطة التقدیریة بشأن 

)Hospital Licensing Act, 210 ILCS 85/1) من قانون ترخیص المستشفیات وما تلیھا والمادة (Emergency 
Medical Services (EMS) Systems Act, 210 ILCS 50/1 من قانون أنظمة الخدمات الطبیة الطارئة وما تلیھا (

) من قانون  owers and Duties Law, 20 ILCSDepartment of Public Health P 2310/2310-1والمادة (
 Illinois Adverse Health Care Events Reportingصالحیات ومسؤولیات إدارة الصحة العامة وما تلیھا والمادة (

Law of 2005, 410 ILCS 522/10-1ئح ) من قانون إبالغ حوادث الرعایة الصحیة السیئة في إلینوي وما تلیھا واللوا
المتعلقة بكل منھا في تقدیرھا لحاجة المستشفیات ومقدمي الخدمات الصحیة في إلینوي إلجراء الترتیبات الالزمة لمواجھة 

 ولضمان سالمة المرضى.  19جائحة كورونا 
 

ensing Hospital Licالمادة الثانیة: خالل مدة إعالني الكوارث، تعلق األحكام التالیة لترخیص المستشفیات في المادة (
Act, 210 ILCS 85/1:وما تلیھا ( 

 
a.  210المادة ILCS 85/6.09 المتعلقة بإشعار الخروج للمرضى كبار السن والمرضى ذوي اإلعاقات في .

Medicare. 
b.  210المادة ILCS 85/6.09b.المتعلقة بإشعار المریض بحالة المالحظة . 
c.  210المادة ILCS 85/6.14g لإلدارة بشأن تعاطي الجرعات الزائدة من المواد . المتعلقة بالتقاریر المبلغة

 األفیونیة.
d.  210المادة ILCS 85/6.22.المتعلقة بترتیبات نقل المرضى بواسطة أحد مقدمي خدمات اإلسعاف . 
e.  210المادة ILCS 85/10.المتعلقة بتشكیل المجلس وقواعد اإلدارة . 
f.  210المادة ILCS 85/10.8 .المتعلقة بشروط توظیف األطباء . 
g.  210المادة ILCS 85/10.10 .المتعلقة بتعیین الممرضین بسبب حدة المرض . 
h.  210المادة ILCS 85/11.8.المتعلقة بشروط العرض النصي المغلق . 

 
كما تعلق أیًضا اللوائح المتعلقة بھا في قانون إلینوي اإلداري التي تنص على تنفیذ ھذه األحكام القانونیة أو تعدل على النحو 

 المنصوص علیھ في قواعد الطوارئ التي تصدرھا إدارة الصحة العامة.  
 

 ,Hospital Report Card Actفي المادة (المادة الثالثة: خالل مدة إعالني الكوارث تعلق جمیع األحكام المنصوص علیھا 
210 ILCS 86/1 (الحق الخاص في اإلنفاذ) واللوائح المتعلقة بھا  40(إبالغ المخالفات) والبند  35) وما تلیھا باستثناء البند

 ).Title 77, Part 255 of the Illinois Administrative Codeفي القانون اإلداري (
 

 Department of Publicإعالني الكوارث، تعلق جمیع األحكام القانونیة التالیة الواردة في المادة ( المادة الرابعة: خالل مدة
Health Powers and Duties Law, 20 ILCS 2310/2310-1 واللوائح المتعلقة بھا في القانون اإلداري ) وما تلیھا

)Title 77, Part 250 of the Illinois Administrative Code(: 
 

a.  218 20المادة(c-ILCS 2310/2310 المتعلقة بسحب الدم الوریدي لألطفال والبالغین ذوي اإلعاقات .(
 الذھنیة واإلنمائیة.

b.  20المادة ILCS 2310/2310-540 المتعلقة بفحوصات خالیا الرحم للكشف عن السرطان.  یعلق ھذا الحكم .
فقط في حدود إلزامھ لكل مستشفى مرخص من والیة إلینوي بعرض فحص سرطان الرحم لكل سیدة مودعة 

أو یكون عاًما أو أكثر ما لم یعتبر أحد األطباء المعالجین أن ھذا ممنوع طبیا  20داخل المستشفى من عمر 
الفحص قد أجرى خالل السنة السابقة وفي حدود إلزامھ للمستشفى بحفظ سجالت تسجل إما نتائج االختبار أو عدم 

 قابلیة إجرائھ أو قرار رفضھ.
 



   
 

 

 Illinoisخالل مدة إعالني الكوارث، تعلق جمیع المواعید النھائیة لإلبالغ المنصوص علیھا في المادة (المادة الخامسة: 
Adverse Health Care Events Reporting Law of 2005, 410 ILCS 522/10-1 وما تلیھا واللوائح المتعلقة بھا (

). وھذا ال یعلق االلتزام باإلبالغ، بل Title 77, Part 235 of the Illinois Administrative Codeفي القانون اإلداري (
 ائیة لإلبالغ فور انتھاء جمیع إعالنات الكوارث.یعلق توقیت اإلبالغ فقط. على أن تستأنف المواعید النھ

 
 ,Emergency Medical Services (EMS) Systems Actالمادة السادسة: خالل مدة إعالني الكوارث، تعلق المادة (

ILCS 210 50/1) من قانون الخدمات الطبیة الطارئة وما تلیھا واللوائح المتعلقة بھا في القانون اإلداري (Part Title 77, 
of the Illinois Administrative Code 515 في حدود ما یقتضى للسماح للموظفین أو الخدمات المقدمة في الخدمات (

 الطبیة العاجلة بنقل المرضى إلى منشأة صحیة بدیلة على النحو المسموح بھ في ھذا األمر التنفیذي.
 

ات المرخصة من إدارة الصحة العامة أو لحكومة والیة إلینوي من للمستشفیالمادة السابعة: خالل مدة إعالني الكوارث، یجوز 
خالل إحدى ھیئاتھا أو بالتعاون مع جھة حكومیة أو أكثر من الجھات الفیدرالیة أو المحلیة أن تبني منشآت صحیة بدیلة لتوفیر 

غیرھم من المرضى وذلك أو ل 19األماكن والمجالس الطبیة وأطقم التمریض والتشخیص والعالج لمرضى فیروس كورونا 
بمقتضى قواعد الطوارئ الصادرة من إدارة الصحة  19لزیادة القدرة االستیعابیة للمستشفیات المحلیة لمواجھة جائحة كورونا 

) من قانون ترخیص المستشفیات وما تلیھا واللوائح Hospital Licensing Act, 210 ILCS 85/1العامة. تعلق المادة (
) فیما ینطبق على Title 77, Part 250 of the Illinois Administrative Codeلقانون اإلداري (المتعلقة بھا في ا

المنشآت الصحیة البدیلة تعلیقًا كامًال شریطة أن تستوفي ھذه المنشآت المعاییر المنصوص علیھا في قواعد الطوارئ الصادرة 
 من إدارة الصحة العامة. 

 
حة العامة في إلینوي قواعد الطوارئ اإلضافیة حسب االقتضاء لتحقیق الغرض من ھذا األمر المادة الثامنة: تصدر إدارة الص

 التنفیذي.
 

المادة التاسعة:  یفسر ھذا األمر التنفیذي وأي قواعد للطوارئ تصدرھا إدارة الصحة العامة في إلینوي بما یتوافق مع أي 
أو وزارة الصحة  Medicaidو  Medicareإعفاءات أو لوائح أو توجیھات رسمیة تصدرھا المراكز الفیدرالیة لخدمات 

یلي: إنشاء المستشفیات لمواقع التوسع المؤقتة وقانون اإلحالة الذاتیة لألطباء والخدمات البشریة األمریكیة فیما یتعلق بما 
وبرنامج التأمین  Medicaidو  Medicareوقانون العالج والعمالة في حاالت الطوارئ وشروط االشتراك في برنامجي 

 .1996الصحي لألطفال وقواعد الخصوصیة في قانون خضوع التأمین الصحي للنقل والمساءلة لسنة 
 

المادة العاشرة: إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة من أي محكمة 
ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریانھ في ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا بدون 

 ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.الحكم أو السریان الباطل. 
 
 
 
 
 
        ______________________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          
 
 

 2020أبریل،  16صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020أبریل،  16مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 
 
 
 


