
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )Executive Order 2020-29( 29-2020األمر التنفیذي       2020أبریل،  20

 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 

 ))EXECUTIVE ORDER NO-COVID .27 19( 19بشأن فیروس كورونا المستجد  27(األمر التنفیذي رقم 

 

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

انتشر بسرعة في فترة قصیرة في أنحاء إلینوي مما یستدعي توجیھات جدیدة وصارمة  19فیروس كورونا المستجد وحیث إن 
 ن مسئولي الصحة على المستوى الفیدرالي والوالیة والمستوى المحلي،م

في إلینوي یتزاید بشكل مضاعف وینتشر الفیروس في مزید من مناطق  19عدد حاالت اإلصابة بفیروس كورونا  وحیث إن
 الوالیة ویخلف عددا متزایدا من الوفیات،

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

 ،19فیروس كورونا 

یلزم سكان إلینوي بالبقاء في منازلھم  18-2020الذي تم تمدیده بموجب األمر التنفیذي  10-2020األمر التنفیذي وحیث إن 
بإغالق جمیع األعمال التجاریة غیر األساسیة داخل الوالیة حتى نھایة إعالن  باستثناء الحاالت التي یسمح بھا األمر ویأمر 

 الكوارث،

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

 ،19 الحاكم للكوارث) لمواجھة تفاقم انتشار فیروس كورونا المستجد

 قد حدد "خدمات التأمین" ضمن فئة األعمال والعملیات األساسیة، 10-2020األمر التنفیذي وحیث إن 

ھیئة التأمین في إلینوي تصدر تراخیص لمتخصصین محددین من العاملین في التأمین في إلینوي بموجب سلطتھا  وحیث إن
 من قانون التأمین في إلینوي وما تلیھا، )Illinois Insurance Code, 215 ILCS 5/1( المنصوص علیھا في المادة

التأمین بإكمال دورات تدریبیة تعلیمیة محددة واختبارات بالحضور الشخصي  قانون التأمین في إلینوي یلزم أخصائیي وحیث إن 
 قبل إصدار ھیئة التأمین لرخصة األخصائي أو تجدیدھا،

وحمایة الصحة العامة، ألغى   19ونتیجة ألمر البقاء في المنزل وحظر التجمعات وسعیًا لكبح انتشار فیروس كورونا وحیث إنھ 
لدورات التدریبیة الفصلیة واالختبارات التي تتطلب الحضور الشخصي المجدولة مسبقًا مما یستحیل مقدمو الخدمات التعلیمیة ا

 على بعض متخصصي التأمین المرخصین استیفاء بعض الشروط اإللزامیة للترخیص خالل الفترة المحددة لذلك، 

أرى ضرورة السماح باإلبقاء على تراخیص متخصصي التأمین طوال سریان تدابیر التباعد االجتماعي المنصوص وحیث إنني 
والضروریة الستمرار ترخیص وتوظیف متخصصي التأمین وتمكینھم من تقدیم خدمات  10-2020علیھا في األمر التنفیذي 

 التأمین الضروریة للعمالء خالل ھذه الجائحة،  

موجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي  ، وببناء علیھ
)Sections 7(1), 7(2), 7(8), 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 

 )، أمرت بما یلي:3305



 

 

لمحددة التالیة من قانون التأمین في إلینوي واللوائح المتعلقة بھا والتي المادة األولى: تعلق خالل مدة إعالني الكوارث األحكام ا
تشترط التعلیم أو االختبار أو كلیھما بالحضور الشخصي خالل فترة محددة للحصول على رخصة أخصائي التأمین أو تجدیدھا، 

 وذلك في حدود المنصوص علیھ فیما یلي فقط:

a(  التدریبیة الفصلیة إلصدار رخص وكالء التأمین وخبراء تقدیر الخسائر العمومیین تعلق شروط ساعات الدورات
) من قوانین إلینوي )ILCS 5/500-30(a)(3) and (b), and 5/1565(a 215المنصوص علیھا في المواد (

 Ill. Adm. Code 3119.50(b) and 50المجمعة واللوائح المتعلقة بھا في قانون إلینوي اإلداري (
3118.65(a( في حدود ما یلزم للسماح باستكمال ساعات الدورات التدریبیة العملیة المطلوبة عبر الحلقات (

 الدراسیة عبر اإلنترنت أو غیرھا من وسائل التعلیم عن بعد المعتمدة.
 

b( ) 215یعلق شرط اقتصار مدة رخص وكالء التأمین المؤقتة التي تصدر بموجب المادة ILCS 5/500-65 من (
یوما طوال مدة إعالني الكوارث. تمدد التراخیص التي انتھت مدتھا أو التي ستنتھي مدتھا  90ن إلینوي على قوانی

 خالل مدة سریان إعالني الكوارث حتى نھایة إعالني الكوارث.  
 

c( ) 215یعلق الحكم الوارد في المادة ILCS 5/500-25(a من قوانین إلینوي التي تنص على وجوب النجاح في ((
نھایة مدة  یوما بین موعدي أدائھما، وذلك حتي 90كال جزئي اختبار وكیل التأمین المقسم إلى جزأین في خالل 

 إعالني الكوارث. 

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

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

 

 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
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 2020أبریل،  20مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 


