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 38-2020األمر التنفیذي                2020مایو،  29
 

 
  38-2020األمر التنفیذي 

 )36رقم  COVID-19(األمر التنفیذي الخاص بفیروس كورونا الُمستجد 
 

 حمایة مجتمعاتنا -استعادة الحیاة في إلینوي 
 

، واجھت والیة إلینوي كارثة بسبب جائحة أودت بحیاة اآلالف من السكان وأصابت أكثر من 2020منذ أوائل مارس  حیث أنھ
 شخص والعدد في ازدیاد، وأدت إلى انتشار مرض غیر عادي وخسائر في األرواح؛ و 100,000

 
ن أھم وظائف حكومة الوالیة في جمیع األوقات وبشكل خاص خالل حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي ھي من بی حیث أن

 ھذه األزمة الصحیة؛ و
 

مع دخول والیة إلینوي في الشھر الرابع من االستجابة لكارثة الصحة العامة الناجمة عن فیروس كورونا الُمستجد  حیث أنھ
)COVID-19بین األشخاص من خالل عملیات الجھاز  )، وھو مرض تنفسي حاد جدید انتشر ویستمر في االنتشار السریع

التنفسي وال یزال بدون عالج أو لقاح فعال، وحیث أن العبء على المقیمین ومقدمي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ 
 والحكومات في جمیع أنحاء الدولة غیر مسبوق؛ و 

 
حالة طوارئ صحیة عمومیة تثیر قلقًا دولیًا في  أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن أن وباء فیروس كورونا المستجد یعتبر حیث
، وحیث أعلن وزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة بالوالیات المتحدة أن مرض فیروس كورونا المستجد یمثل حالة 2020ینایر  30

 ؛ و2020ینایر  27طوارئ للصحة العامة في 
 

رونا المستجد بأنھ وباء وقد أبلغت المنظمة عن تفشي فیروس كو 2020مارس  11وصفت منظمة الصحة العالمیة، في حیث 
حالة بسبب ھذا  350,000ملیون حالة كما وصلت حاالت الوفاة إلى  5.5وصول عدد الحاالت الُمصابة بھذا الفیروس ألكثر من 

 الفیروس على الصعید العالمي؛ و 
 

ت منظمة الصحة العالمیة ومراكز مكافحة من التفشي، أشار COVID-19أنھ على الرغم من الجھود المبذولة الحتواء حیث 
األمراض واتقائھا إلى أن الفیروس كان متوقع أن یستمر في االنتشار، وفي الواقع فإنھ استمر في االنتشار بسرعة، مما أدى إلى 

 ضرورة اتخاذ الحكومة الفیدرالیة وحكومات الوالیات خطوات ھامة وصارمة؛ 
 

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020مارس  9كر حاكم والیة إلینوي، في أعلنت أنا، جیھ بي بریتز وحیث إنني
 كارثة، وذلك لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد، و

 
(ب) من قانون روبرت ت. ستافورد لإلغاثة  501حالة طوارئ وطنیة بموجب المادة  2020مارس  13حیث أعلن الرئیس في 

 .Robert Tبحسب ( "قانون ستافورد") ( U.S.C.5121-5207 42في حاالت الكوارث والمساعدة في حاالت الطوارئ، 
Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 42 U.S.C. 5121-5207 (the “Stafford 

Act ((”الذي یشمل جمیع الوالیات واألقالیم، بما في ذلك إلینوي؛ ، 
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 Section 401من قانون ستافورد ( 401عن كارثة كبرى في إلینوي بموجب المادة  2020مارس  26أعلن الرئیس في  وحیث
of the Stafford Act ؛( 

 
باعتبار  2020أبریل  1في إلینوي، أعلنت مرة أخرى في  COVID-19االنتشار الھائل لفیروس كورونا الُمستجد وأنھ بسبب 

 جمیع المقاطعات في والیة إلینوي كمنطقة كوارث؛ و
 

في إلینوي، وبسبب النقص  COVID-19، وبسبب االنتشار المستمر لفیروس كورونا الُمستجد 2020أبریل  30في  حیث أنھ
ف في أسرة المستشفیات وسعة غرف الطوارئ ونقص أجھزة التنفس الصناعي وعدم كفایة أماكن االختبار، أعلنت مرة الُمخی

 أخرى باعتبار جمیع المقاطعات في والیة إلینوي كمنطقة كارثة؛ و
 

في إلینوي، واستمرار  COVID-19، وبسبب وفاة آالف األشخاص بسبب فیروس كورونا الُمستجد 2020مایو  29في  حیث أنھ
الزیادة في الحاالت واستمرار المخاوف من نقص أسرة المستشفیات وسعة غرف الطوارئ ونقص أجھزة التنفس الصناعي 
وأماكن االختبار التي تحسنت ولكنھا ال تزال منخفضة القدرة، والخسائر المالیة الناجمة عن الفیروس، أعلنت مرة أخرى باعتبار 

 ي والیة إلینوي كمنطقة كارثة؛ وجمیع المقاطعات ف
 

تنصح مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا بأن الحد من االتصال وجًھا لوجھ مع اآلخرین ھو أفضل طریقة للحد من حیث 
أقدام على األقل من األشخاص  6البقاء على بعد  -وأن التباعد االجتماعي  COVID-19انتشار فیروس كورونا المستجد 

 من بین أفضل األدوات إلبطاء انتشار الفیروس؛ و -م التجمع في مجموعات واالبتعاد عن األماكن المزدحمة اآلخرین وعد

توصي مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا بارتداء أقنعة الوجھ القماشیة في األماكن العامة حیث یصعب الحفاظ حیث 
 على تدابیر التباعد االجتماعي؛ و

توصي مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا باتخاذ احتیاطات أخرى إلبطاء انتشار فیروس كورونا الُمستجد  حیث
COVID-19 مثل غسل الیدین المتكرر وتغطیة الوجھ عند السعال والعطس وتنظیف وتعقیم األسطح التي یتم لمسھا بشكل ،

 متكرر؛ و 

مقاطعة في  101في  COVID-19من اإلصابات بفیروس كورونا الُمستجد  حالة مؤكدة 117,000أن ھناك أكثر من  حیث
 والیة إلینوي؛ و 

، ومنذ عدة أیام توفي COVID-19حالة وفاة ناتجة عن فیروس كورونا الُمستجد  5200أن والیة إیلنوي لدیھا أكثر من  حیث
 شخص من والیة إلینوي بسبب الفیروس؛ و 100أكثر من 

قد استقرت وربما بدأت في  COVID-19أن عدد حاالت اإلصابة الجدیدة بفیروس كورونا الُمستجد  على الرغم من حیث أنھ
االنخفاض في األسابیع األخیرة، إال أن الفیروس ال یزال یصیب آالف األشخاص ویودي بحیاة عدد كبیر جدًا من سكان والیة 

 إلینوي كل یوم؛ و

أودى بحیاة سكان إلینوي من األصول اإلفریقیة والالتینیة وما زال یؤثر  COVID-19أن فیروس كورونا الُمستجد وحیث 
 مما یضخم التفاوتات والفوارق الصحیة بصورة كبیرة؛ و -علیھم بمعدالت مرتفعة بشكل غیر متناسب 

ابة فوریة أن معدل إصابات الفیروس یتطور في والیة إلینوي فإن األزمة التي تواجھھا الوالیة تتطور وستتطلب استجحیث 
متطورة لضمان قدرة المستشفیات وأخصائیي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ على تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة 

 لجمیع سكان والیة إلینوي وبطریقة تتوافق مع إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا والتي ال تزال قید التحدیث؛ و 

اء مؤخًرا فإن والیة إلینوي تستخدم نسبة كبیرة من أسرة المستشفیات وأسّرة العنایة المركزة استقرت عملیات االستشفبینما 
والذین یحتاجون إلى الدخول في المستشفى  COVID-19وأجھزة التنفس الصناعي لعالج مرضى فیروس كورونا الُمستجد 

 كثر من موارد الرعایة الصحیة الھامة ھذه؛ و وإذا ارتفعت الحاالت بشكل أكبر، فقد تواجھ الوالیة نقًصا في واحد أو أ
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تعمل الوالیة بالشراكة مع كبار الباحثین من جامعة إلینوي في أوربانا شامبین وكلیة نورث ویسترن للطب وجامعة حیث 
شیكاغو وأقسام شیكاغو وإلینوي للصحة العامة، جنباً إلى جنب مع مجموعة ماكینزي ومایر االستشاریة، وشركة سیفیس 

واستخدام وحدة العنایة المركزة  COVID-19للتحلیالت، لتحلیل البیانات حول الوفیات الناجمة عن فیروس كورونا الُمستجد 
 ونموذج النتائج الُمحتملة؛

 
أظھر نموذج الوالیة أن استخدام موارد الرعایة الصحیة سیبلغ ذروتھ في شھر مایو وأن موارد الرعایة الصحیة ستظل حیث 

 محدودة بعد الذروة ویتضح اآلن من النموذج الُمحدث أن الذروة ربما تأخرت مع تمدید األثر الناتج عنھا لعدة أسابیع أخرى؛ و 
 

ن االلتزام بالتباعد االجتماعي واسع النطاق وغیر ذلك من االحتیاطات الالزمة، ستواجھ أن نموذج الوالیة یبین أنھ بدوحیث 
 الوالیة عجز في توفیر أِسّرة المستشفیات أو أِسّرة وحدة العنایة المركزة و/أو أجھزة التنفس الصناعي؛ و 

 
وإلحاق األذى بالصحة الجسدیة لعشرات شخص من سكان والیة إلینوي  5200أنھ باإلضافة إلى التسبب في وفاة أكثر من حیث 

في خسائر اقتصادیة واسعة النطاق وال یزال یھدد األمان  COVID-19اآلالف غیرھم، فقد تسبب فیروس كورونا الُمستجد 
 المالي لعدد كبیر من األفراد والشركات عبر الدولة والوالیة؛ و

وھو رقم یمثل واحدًا من كل أربعة  -ملیون شخص في جمیع أنحاء البالد مطالبات بإعانة البطالة منذ بدایة الوباء  40قدم بینما 
 عمال أمریكیین؛ و 

ألف وظیفة  762% في أبریل مع فقدان 16.4أعلنت وزارة أمن العمل في إلینوي أن معدل البطالة في الوالیة ارتفع إلى حیث 
 و خالل ذلك الشھر؛

ملیار دوالر من الدعم المالي المرتبط بجائحة فیروس  22شركة صغیرة في إلینوي أكثر من  180,000تلقت أكثر من حیث 
من خالل برنامج حمایة الرواتب في الوالیات المتحدة وذلك في محاولة لمنع ھذه الشركات من  COVID-19كورونا الُمستجد 

 اإلغالق؛ و

یھددان  COVID-19وانعدام األمن المالي الناجم عن جائحة فیروس كورونا الُمستجد أن الخسائر االقتصادیة وحیث 
استمراریة األعمال التجاریة والحصول على السكن والرعایة الطبیة والغذاء وغیرھا من الموارد الحرجة التي تؤثر على صحة 

 وسالمة السكان؛ و

) 3(7) و2(7) و1(7ة إلینوي، وبموجب دستور إلینوي والمواد ، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیبناء علیھ
 ,ILCS 3305 (Sections 7(1), 7(2), 7(3) 20) من قانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي، و12(7) و9(7) و8(7و

7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305 ووفقًا ،(
 المخولة في قوانین الصحة العامة، أمرت بما یلي، على أن یكون نافذًا على الفور: للسلطات

 
 حمایة مجتمعاتنا -استعادة الحیاة في إلینوي 

 
الغرض من ھذا األمر التنفیذي ھو استئناف األنشطة التي تم إیقافھا مؤقتًا بسبب   الغرض من ھذا األمر التنفیذي. .1

والتي ھددت نظام الرعایة الصحیة لدینا بشكل كبیر  COVID-19انتشار حاالت اإلصابة بفیروس كورونا الُمستجد 
نتراجع عن التقدم الذي على أن یتم ذلك بشكل آمن وواعي.  وبینما یستأنف سكان إلینوي ھذه األنشطة، یجب أال 

أحرزناه.  ال یمكننا المخاطرة بإرھاق نظام الرعایة الصحیة لدینا ویجب أن نعطي األولویة لصحة وحیاة جمیع سكان 
والیة إلینوي وخاصة األكثر عرضة للعدوى بیننا.  وبینما نحمي مجتمعاتنا، فإننا سنستعید قوة اقتصادنا ونبدأ في 

 ذي سببھ انتشار الفیروس.  والغرض من ھذا األمر التنفیذي ھو تحقیق تلك األھداف. إصالح الضرر االقتصادي ال
 

 .07-2020والمادة األولى من األمر التنفیذي  32-2020یحل ھذا األمر التنفیذي محل األمر التنفیذي 
 

یجب على األفراد اتخاذ خطوات الصحة العامة التالیة لحمایة صحتھم وأرواحھم   متطلبات الصحة العامة لألفراد. .2
 وحمایة صحة وأرواح وجیرانھم:
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a. .في األماكن التي یستخدم فیھا األفراد المساحات المشتركة عندما یكونوا خارج   االلتزام بالتباعد االجتماعي

وبقدر  -ق، ویجب علیھم في جمیع األوقات مكان إقامتھم، بما في ذلك عندما یكونوا في الھواء الطل
الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي والتي تُقدر بستة أقدام على األقل من أي شخص آخر ال  -الُمستطاع 

 یعیش معھم.
 

b.  .یجب على أي شخص یتجاوز عمره عامین ویكون   1ارتداء قناع الوجھ في األماكن العامة أو عند العمل
قادًرا على تحمل الكمامة (قناع أو غطاء وجھ قماشي) تغطیة أنفھ وفمھ بغطاء وجھ عندما یكون في مكان 

عام وغیر قادر على الحفاظ على االلتزام بالتباعد االجتماعي بمسافة ستة أقدام عن اآلخرین.  وینطبق ھذا 
لمغلقة مثل المتاجر أو في األماكن العامة الخارجیة حیث ال یمكن دائًما الحفاظ على األمر سواء في األماكن ا

 مسافة ستة أقدام من التباعد االجتماعي.        
 

c. .حیث   یجب على المسنین واألشخاص األكثر عرضة للمرض بسبب ذلك الفیروس اتخاذ احتیاطات إضافیة
، بما في ذلك كبار COVID-19س كورونا الُمستجد نحث األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیرو

السن واألشخاص الذین یعانون من حالة صحیة قد تجعلھم أكثر ُعرضة للعدوى، على البقاء في أماكن 
 إقامتھم وتقلیل االتصال الشخصي مع اآلخرین إلى أقصى حد ممكن.  

 
d. .یُحظر أي تجمع ألكثر من عشرة أشخاص ما لم یكن ُمصرح بھا بموجب ھذا األمر   الحد من التجمعات

التنفیذي.  ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یمنع تجمع أفراد نفس البیت أو المسكن.  نظًرا ألن التواصل 
ان ، فإننا نحث سكCOVID-19الشخصي مع اآلخرین یمثل أكبر خطر النتقال فیروس كورونا الُمستجد 

إلینوي على االستمرار في الحد من التواصل الشخصي مع اآلخرین والحذر من توسیع اتصاالتھم 
االجتماعیة. ال یزال التواصل والتجمع عن بُعد ھو الطریقة األكثر أمانًا للتفاعل مع األشخاص من خارج 

 المنزل أو محل اإلقامة. 
 

e. .ى أن مخاطر انتقال فیروس كورونا الُمستجد تشیر إرشادات الصحة العامة إل  الذھاب إلى الخارج
COVID-19  تقل بشكل كبیر في الھواء الطلق مقارنة بالداخل.  وكلما كان ذلك ممكنًا، فإننا نحث سكان

 والیة إلینوي على القیام بأنشطتھم في الھواء الطلق.
 

یقًا ألغراض ھذا األمر التنفیذي، تحق  متطلبات الصحة العامة للشركات والمؤسسات غیر الربحیة والھیئات األخرى. .3
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 وعمالئھا وجمیع 
 ص اآلخرین الذین یتعاملون بشكل مباشر مع عملیاتھم:األشخا

 
a. .یجب على جمیع الشركات:  المتطلبات لجمیع الشركات 

االستمرار في تقییم الموظفین القادرین على العمل من المنزل وأن یتم تشجیعھم على تسھیل  •
 العمل عن بعد من المنزل عندما یكون ذلك ممكنًا؛ 

یلتزمون بمسافات التباعد االجتماعي ویرتدون أغطیة الوجھ عندما ال التأكد من أن الموظفین  •
 یكون ھناك إمكانیة للحفاظ على مسافات التباعد االجتماعي؛

                                                            
ذین لدیھم طوال فترة ھذا األمر التنفیذي، فإن أي إشارة إلى متطلبات تغطیة الوجھ تستثني أولئك الذین یبلغون من العمر عامین أو أصغر وأولئك ال1

 مشاكل صحیة في ارتداء غطاء الوجھ.  تتوفر إرشادات حول استخدام أغطیة الوجھ من إدارة إلینوي لحقوق اإلنسان ھنا:
-https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face

2020511b%20copy.pdf_Ver_19-COVIDCoverings_During_ 

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
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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التأكد من أن جمیع المساحات التي قد یتجمع فیھا الموظفون، بما في ذلك غرف الخزائن وغرف  •
 الغذاء، تسمح بالحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي؛ و 

لتأكد من أن جمیع الزائرین (العمالء والبائعین إلخ) لمكان العمل یمكنھم الحفاظ على مسافات ا •
التباعد االجتماعي؛ ولكن إذا لم یكن من الممكن الحفاظ على مسافة ستة أقدام من التباعد 

 االجتماعي في جمیع األوقات، فإننا نحث الزوار على ارتداء أغطیة الوجھ؛ و
) ومكتب المدعي العام في إلینوي فیما IDPHة الصحة العامة في إلینوي (نشر إرشادات إدار •

وعرضھا بشكل واضح في  COVID-19یتعلق بالسالمة أثناء جائحة فیروس كورونا الُمستجد 
   2مكان العمل.

، بتطویر إرشادات IDPH)، بالشراكة مع DCEOقامت وزارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي (
ومجموعة أدوات خاصة بالصناعة لمساعدة الشركات على العمل بأمان ومسؤولیة.  ھذه المستندات متاحة 

  https://www2.illinois.gov/dceo/Pages/RestoreILP3.aspx على: 

b. یجب أن تضمن متاجر البیع بالتجزئة محافظة جمیع الموظفین على   یع بالتجزئة.متطلبات متاجر الب
االلتزام بالتباعد االجتماعي ویجب أن یتبعوا االحتیاطات اإلضافیة المناسبة للصحة العامة، وفقًا لتوجیھات 

DCEO:والتي تشمل ، 
توفیر الكمامات لجمیع الموظفین الذین ال یستطیعون الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي والتي  •

 ینبغي أال تقل عن ستة أقدام في جمیع األوقات؛ 
% من سعة المتجر، أو بدالً من ذلك،  50االلتزام بالحد األقصى لشغل المكان والذي یُقدر بنسبة  •

لى المساحة المربعة من المتجر والتي وضعتھا وزارة التجارة االلتزام بحدود اإلشغال المستندة إ
 وإدارة الشؤون االقتصادیة؛ 

التواصل مع العمالء من خالل الالفتات داخل المتجر وإعالنات الخدمة العامة والدعایات حول  •
متطلبات التباعد االجتماعي المنصوص علیھا في ھذا األمر التنفیذي (متطلبات التباعد 

 )؛ واالجتماعي
 التوقف عن استخدام أكیاس قابلة إلعادة االستخدام  •

 
c. .یجب أن تضمن متاجر البیع بالتجزئة محافظة جمیع الموظفین على االلتزام   متطلبات الشركات المصنعة

بالتباعد االجتماعي ویجب أن یتبعوا االحتیاطات اإلضافیة المناسبة للصحة العامة، وفقًا لتوجیھات 
DCEO:والتي تشمل ، 
توفیر الكمامات لجمیع الموظفین الذین ال یستطیعون الحفاظ على تباعد اجتماعي یُقدر بستة أقدام  •

 على األقل في جمیع األوقات؛ 
التأكد من أن جمیع المساحات التي قد یتجمع فیھا الموظفون، بما في ذلك غرف الخزائن وغرف  •

 الغذاء، تسمح بالحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي؛ و 
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 
 .COVID-19االجتماعي وتوفیر مكان عمل آمن في ظل جائحة فیروس كورونا الُمستجد 

 
d. یجب على أصحاب العمل في المباني المكتبیة التأكد من أن جمیع الموظفین   المكاتب. متطلبات مباني

یحافظون على التباعد االجتماعي ویجب أن یتخذوا احتیاطات إضافیة مناسبة للحفاظ على الصحة العامة، 
 ، والتي قد تشمل:DCEOوفقًا لتوجیھات 

                                                            
/COVIDhttps://www.dph.illinois.gov/sites/default/files- ھذا التوجیھ متاح على: 2

WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf_19 

https://www2.illinois.gov/dceo/Pages/RestoreILP3.aspx
https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19_WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf
https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19_WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf
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توفیر الكمامات لجمیع الموظفین الذین ال یستطیعون الحفاظ على تباعد اجتماعي یُقدر بستة أقدام  •
 على األقل في جمیع األوقات؛ 

النظر في تطبیق الحد األقصى للقدرة االستیعابیة لألماكن التي ال تسمح بااللتزام بالتباعد  •
 االجتماعي؛ 

 السماح بالعمل عن بعد كلما أمكن ذلك؛ و •
ع الخطط والالفتات بشكل بارز ونشرھا لضمان االلتزام بالتباعد االجتماعي في األماكن وض •

 المشتركة مثل غرف االنتظار وشبابیك الخدمة والمقاھي.
 

e. .یجب على جمیع األنشطة التجاریة التي تقدم الطعام أو المشروبات لالستھالك   متطلبات المطاعم والحانات
تعلیق خدمات  -بما في ذلك المطاعم والحانات ومحالت البقالة وقاعات الطعام  -الداخلي في والیة إلینوي 

اجر . كما یُسمح لمثل ھذه المتDCEOاالستھالك بالداخل، باستثناء ما ھو مسموح بھ طبقًا إلرشادات 
ونحثھا على تقدیم األطعمة والمشروبات بحیث یمكن استھالكھا خارج المباني كما ھو مسموح بھ بموجب 

القانون من خالل وسائل مثل التوصیل إلى المنازل والتسلیم عن طریق الغیر والبیع للسیارات المارة 
لشراء الطعام أو المشروبات  واالستالم من جانب الطریق.  باإلضافة إلى ذلك، یمكن للزبائن دخول المبنى

والمغادرة بعد استالمھا.  ومع ذلك، یجب على األماكن التي تقدم خدمة االستالم والمغادرة للطعام أو 
المشروبات، بما في ذلك شاحنات الطعام، التأكد من وجود بیئة یحافظ فیھا الزبائن على مسافة اجتماعیة 

 مناسبة.  
 

الموجودة في المطارات والمستشفیات وقاعات الطعام في الكلیات  ویتم استثناء المطاعم والحانات
والجامعات من أحكام ھذا األمر التنفیذي.  یمكن لمطاعم الفنادق االستمرار في تقدیم خدمة الغرف وبیع 

الوجبات السریعة التي یتم تناولھا بالخارج. یجوز االستمرار في تقدیم خدمات تقدیم الطعام في المناسبات.  
جوز للمدارس وغیرھا من الكیانات التي تقدم عادة الخدمات الغذائیة للطالب أو األفراد أن تواصل القیام وی

بذلك بموجب ھذا األمر التنفیذي شریطة أن یتم توفیر الغذاء للطالب أو األفراد عن طریق خدمات التوصیل 
  ووجبات االستالم والمغادرة. 

 
ا القسم السماح بتناول األطعمة والمشروبات في األماكن الخارجیة یجوز لجمیع الشركات التي یشملھا ھذ

 وعندما تسمح القوانین واللوائح المحلیة بذلك. DCEOوفقًا لتوجیھات 
 

f. .یمكن لصاالت اللیاقة البدنیة وممارسة الریاضة أن   متطلبات صاالت اللیاقة البدنیة وممارسة الریاضة
: DCEOتفتح أبوابھا لممارسة األنشطة التالیة، ولكن یجب أن تمارس أعمالھا بطریقة تتوافق مع إرشادات 

دورات تدریبیة شخصیة تشمل مدرب واحد وزبون واحد؛ التدریب في الھواء الطلق في مجموعات ال تزید 
االلتزام بالتباعد االجتماعي؛ بیع البضائع؛ والتصویر أو البث المباشر لفصول أشخاص مع مراعاة  10عن 

التدریب عن بعد بواسطة مدرب واحد.  ال یُسمح لصاالت اللیاقة البدنیة وممارسة التمارین الریاضیة بأي 
أنشطة أخرى، بما في ذلك تدریبات األعضاء، بسبب زیادة خطر العدوى بفیروس كورنا الُمستجد 

19-IDCOV .عندما یمارس األشخاص التمارین معًا ویتبادلون المعدات في مكان داخلي 
 

g. .یمكن لمرافق الخدمات الشخصیة مثل المنتجعات وصالونات الشعر   متطلبات مرافق الخدمات الشخصیة
أن وصالونات الحالقة وصالونات األظافر ومراكز إزالة الشعر بالشمع وصالونات الوشم والمرافق المماثلة 

تفتح أبوابھا للعمل، ولكن یجب أن تضمن استخدام أغطیة الوجھ وااللتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي 
 .DCEOواستخدام حدود السعة االستیعابیة وفقًا لتوجیھات 

 
h. .یمكن لألعمال التجاریة التي   متطلبات الترفیھ في الھواء الطلق ومخیمات الشباب والریاضات الشبابیة

تقدم أنشطة ترفیھیة في الھواء الطلق ولمخیمات الشباب الیومیة وألماكن ممارسة الریاضات الشبابیة أن 
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تفتح أبوابھا للعمالء، ولكن یجب أن تضمن استخدام أغطیة الوجھ وااللتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي 
 .DCEOلصحة العامة وفقًا لتوجیھات ویجب أن تتخذ خطوات أخرى للحفاظ على ا

 
i. .باستثناء ما یسمح بھ ھذا األمر التنفیذي أو بتوجیھ من   أماكن الترفیھ العامةDCEO یجب أن تظل أماكن ،

الترفیھ العامة مغلقة أمام الجمھور.  تشمل أماكن الترفیھ العامة، على سبیل المثال ال الحصر، المواقع ذات 
نفاالت والمتنزھات والحدائق المائیة وحدائق األسماك وحدائق الحیوان والمتاحف األلعاب الترفیھیة والكر

وأروقة األلعاب والمعارض ومراكز لعب األطفال وساحات اللعب والمتنزھات ونوادي البولینج وقاعات 
األفالم والمسارح األخرى وقاعات الحفالت الموسیقیة وقاعات الموسیقى.  ومثل األنشطة التجاریة 

 خرى، یمكن ألماكن الترفیھ العامة االستمرار في:األ
 

i.  القیام باألنشطة الالزمة للحفاظ على قیمة مخزون الشركة والحفاظ على حالة المنشأة المادیة
والمعدات الخاصة بالعمل وضمان األمن وتجھیز كشوف رواتب واستحقاقات الموظفین أو 

 للوظائف ذات الصلة.
 

ii.  لتسھیل قدرة موظفي الشركة على االستمرار في العمل عن بعد.القیام باألنشطة الالزمة 
 

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

 االستثناءات. .4
 

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

وكما ھو  3استشارة واتباع الممارسات والمبادئ التوجیھیة الُموصى بھا من إدارة الصحة العامة في إلینوي. 
، فإن أكثر الممارسات أمانًا للھیئات الدینیة في الوقت الحالي ھي عن طریق IDPHموضح في إرشادات 

تقدیم الشعائر الدینیة عبر اإلنترنت أو في ظل وجود الجمیع بداخل المركبات أو في الھواء الطلق (وبما 
ن ارتداء أغطیة الوجھ) واقتصار إقامة یتوافق مع متطلبات التباعد االجتماعي والتوجیھات اإلرشادیة بشأ

الشعائر الدینیة على عشرة أشخاص عندما تتم بداخل دور العبادة.  ونحث الھیئات الدینیة على اتخاذ 
خطوات لضمان تحقیق التباعد االجتماعي واستخدام أغطیة الوجھ وتنفیذ التدابیر األخرى للحفاظ على 

 الصحة العامة. 
 

b. .نى من ھذا األمر التنفیذي جمیع ُمستجیبي الطوارئ وموظفي إدارة الطوارئ یُستث  وظائف 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 
الحكومیین العاملین من أجل أو لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ، ولكن نحثھم على ممارسة  الموظفین

 التباعد االجتماعي واتباع تدابیر الصحة العامة الُموصى بھا.
 

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

 لضمان استمرار عمل الوكاالت الحكومیة أو لتوفیر الموارد أو لدعم صحة وسالمة ورفاھیة الجمھور.  
 

                                                            
 guidance-worship-guidance/places-https://www.dph.illinois.gov/covid19/community ھذا التوجیھ اإلرشادي ُمتاح على:3

https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance
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تحقیقاً ألغراض ھذا األمر التنفیذي، تشمل   التباعد االجتماعي، تغطیة الوجھ ومتطلبات معدات الوقایة الشخصیة. .5
متطلبات التباعد االجتماعي الحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة أقدام عن األفراد اآلخرین، وغسل الیدین بالماء 

والصابون لمدة عشرین ثانیة على األقل بصورة متكررة بقدر اإلمكان أو استخدام مطھر الیدین وتغطیة الوجھ عند 
العطس (في األكمام أو الكوع، ولیس الیدین) وتنظیف األسطح المعرضة إلى اللمس بشكل كبیر وعدم السعال أو 

 المصافحة بالید.
 

a. .یجب على الشركات اتخاذ تدابیر استباقیة لضمان االمتثال لمتطلبات التباعد االجتماعي،   التدابیر المطلوبة
 بما في ذلك كلما كان ممكنًا:

 
i. وضع عالمات باستخدام الالفتات أو الشرائط أو بوسائل   م بین األفراد.تعیین مسافات ستة أقدا

أخرى إلظھار مسافة التباعد االجتماعي التي تقدر بستة أقدام للموظفین والعمالء للحفاظ على 
 المسافة المناسبة بین بعضھم البعض؛ 

 
ii. .جاھزة ومتاحة توفیر منتجات مطھر ومعقم الیدین وجعلھا   معقم الیدین ومنتجات التعقیم

 للموظفین والعمالء؛ 
 

iii. .تعیین ساعات عمل منفصلة   ساعات عمل منفصلة للفئات األكثر عرضة للعدوى من السكان
 للعمالء المسنین واألكثر عرضة للعدوى؛ و 

 
iv. .نشر معلومات على اإلنترنت إلظھار ما إذا   توفیر إمكانیة الوصول عبر اإلنترنت وعن بعد

كانت المؤسسة مفتوحة أم مغلقة وأفضل السبل للوصول إلیھا ومواصلة الخدمات عن طریق 
 الھاتف أو عن بعد؛ و

 
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 بستة أقدام في جمیع األوقات.  تزوید الموظفین بمعدات الوقایة الشخصیة األخرى 

 ب ظروف العمل ھذا األمر.باإلضافة إلى الكمامات عندما تتطل
 

قد یتم تنفیذ ھذا األمر التنفیذي من قبل سلطات إنفاذ القانون في الوالیة وسلطات إنفاذ القانون المحلیة وفقًا   تنفیذ األمر. .6
 20من قانون وكالة إدارة الطوارئ في إلینوي،  19والمادة  18والمادة  15والمادة  7لجملة أمور من بینھا المادة 

ILCS 3305 
 )Section 7, Section 15, Section 18, and Section 19 of the Illinois Emergency 

Management Agency Act, 20 ILCS 3305  (. 
 

یجب على الشركات اتباع اإلرشادات المقدمة أو المنشورة من قبل وزارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي فیما 
لمرحلة الثالثة وإرشادات إدارة الصحة العامة في إلینوي وإدارات الصحة العامة المحلیة یتعلق بتدابیر السالمة خالل ا

ومكتب حقوق مكان العمل التابع لمكتب المدعي العام في إلینوي فیما یتعلق بمتطلبات مسافة التباعد االجتماعي.  
 Section 25(b) of the، (ILCS 174 740) من قانون المبلغین عن المخالفات، b(25وعمال ً بالمادة 

Whistleblower Act, 740 ILCS 174 یحظر على الشركات االنتقام من موظف إلفشائھ معلومات حیثما ،(
 یكون لدى الموظف سبب معقول لالعتقاد بأن المعلومات تكشف عن انتھاك لھذا األمر.

 
شكال، یغیر أو یعدل أي سلطة قانونیة ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي أي شيء، بأي شكل من األ  ال حدود للسلطة. .7

) بأي حجر صحي أو عزل قد یتطلب من 1قائمة تسمح للوالیة أو أي مقاطعة، أو ھیئة حكومیة محلیة من األمر (
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الفرد البقاء داخل عقار سكني معین أو مرفق طبي لفترة محدودة من الزمن، بما في ذلك خالل مدة ھذه الحالة الطارئة 
) أي إغالق لموقع معین لفترة محدودة من الزمن، بما في ذلك خالل مدة ھذه الحالة الطارئة 2، أو (الصحیة العمومیة

الصحیة العمومیة.  ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یمكن تفسیره على أنھ صالحیة لممارسة أي سلطة لطلب أي 
أنھ، بأي حال من األحوال، تغییر أو تعدیل حجر صحي أو عزل أو إغالق.  ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما من ش

أي سلطة قانونیة قائمة تسمح لمقاطعة أو ھیئة حكومیة محلیة بسن أحكام أكثر صرامة من تلك الموجودة في ھذا األمر 
 التنفیذي.  

 
الة من إذا صدر قرار ببطالن أي فقرة من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو ح  شرط االستثناء. .8

أي محكمة ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي فقرة أخرى أو على سریان ھذا األمر التنفیذي 
والذي یكون نافذًا بدون الفقرة أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام 

قراءتھ بشكل متسق مع أي أمر صادر من محكمة بشأن ھذا األمر منفردة مستقلة.  الغرض من ھذا األمر التنفیذي ھو 
 التنفیذي.  

 

 
 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
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