
 

 
 
 
 
 
 
 

   47-2020األمر التنفیذي       2020یولیو/تموز،  24

 47-2020األمر التنفیذي 
 ) 44رقم   COVID- 19(األمر التنفیذي بشأن فیروس كورونا الُمستجد  

 
وھو مرض تنفسي جدید حاد انتشر بسرعة كبیرة في جمیع أنحاء والیة إلینوي في فترة زمنیة    19مرض كورونا  حیث إن

قصیرة، مما استدعى إصدار توجیھات صارمة من مسؤولي الصحة العامة على المستوى الفیدرالي والوالیة والمستوى المحلي 
 عامة المتفاقمة،واتخاذ التدابیر الالزمة لمواجھة تفشي كارثة الصحة ال

بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي، كما أنھ یمكن لألشخاص  19یمكن أن ینتشر فیروس كورونا الُمستجد  وحیث
 الذین ال تظھر علیھم األعراض أن تنتقل العدوى منھم إلى اآلخرین وال یوجد حالیًا عالج أو لقاح فعال للفیروس،

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي   2020مارس/آذار  9بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في  إنني أعلنت أنا، جیھ بي وحیث
 ، 19مناطق كوارث، وذلك لمواجھة تفشي فیروس كورونا 

أن جمیع المقاطعات في والیة   2020أبریل/نیسان  1أعلنت في  19إنني وبسبب تفاقم انتشار فیروس كورونا الُمستجد  وحیث
 إلینوي مناطق كوارث، 

واآلثار الصحیة الناتجة عن ذلك في جمیع أنحاء  19، وبسبب االنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا الُمستجد وحیث إنني
ة إلى مواجھة العجز المحتمل في أسرة المستشفیات وأسرة العنایة المركزة وأجھزة التنفس ومعدات  الوالیة وبسبب الحاج

أن جمیع المقاطعات في والیة  2020أبریل/نیسان  30الحمایة الشخصیة والمواد الالزمة لعمل اختبارات اإلصابة، أعلنت في 
 إلینوي مناطق كوارث، 

في إلینوي واستمرار الزیادة في الحاالت واستمرار  19سبب فیروس كورونا  ، وبسبب وفاة آالف األشخاص بوحیث إنني
المخاوف من العجز في أسرة المستشفیات وأسرة غرف الطوارئ وأجھزة التنفس الصناعي وأماكن االختبار التي تحسنت  

مجددا أن جمیع  2020أیار مایو/ 29ولكنھا ال تزال منخفضة القدرة والخسائر االقتصادیة الناجمة عن الفیروس، أعلنت في 
 المقاطعات في والیة إلینوي مناطق كوارث، 

وبسبب العبء المستمر على موارد المستشفیات واالنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا واآلثار الصحیة  وحیث إنني
أن   2020یونیو/حزیران   26واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع أنحاء الوالیة خالل الشھر المقبل، أعلنت مجددا في 

 جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق كوارث،

ونظرا لالنتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع وحیث إنني 
اطعات في والیة إلینوي مناطق كوارث أن جمیع المق 2020یولیو/تموز  24أنحاء الوالیة خالل الشھر المقبل، أعلنت مجددا في 

 (إلى جانب إعالنات الحاكم السابقة الواردة في ھذا األمر التنفیذي (وھي إعالنات الحاكم للكوارث))،

من الضروري والالزم أن تواصل والیة إلینوي اتخاذ التدابیر الفوریة والمناسبة لمنع أو إبطاء تفشي فیروس كورونا   وحیث إنھ
 حة العامة خالل الجائحة، وحمایة الص 19

  



 

خطة عودة الحیاة في إلینوي مكونة من خمس مراحل إلعادة فتح الوالیة وھي مسترشدة بالمعاییر الصحیة وتتضمن   وحیث إن
 استئنافًا حذًرا ألنشطة تجاریة وتعلیمیة وترفیھیة معینة في كل مرحلة، 

في إلینوي، لكل منھا القدرة على التحرك بشكل مستقل خالل خطة عودة الحیاة في إلینوي حددت أربع مناطق صحیة  وحیث إن
 المراحل المختلفة،

، انتقلت جمیع المناطق الصحیة األربعة إلى المرحلة الرابعة من خطة العودة في  2020یولیو/تموز  24اعتباًرا من  وحیث إنھ
 إلینوي،

الحضوري بشكل محدود وفقًا إلرشادات ھیئة الصحة  المرحلة الرابعة تسمح بإعادة فتح المدارس وتقدیم التدریس  وحیث إن
 )،IDPHالعامة في إلینوي (

الذي یسمح بإعادة فتح جمیع المدارس العامة وغیر   40-2020األمر التنفیذي  2020یونیو/حزیران  4أصدرت في وحیث إنني 
ارس بااللتزام بتعلیمات ھیئة الصحة  العامة في إلینوي بشرط تقدیم تدریس حضوري محدود خالل المرحلة الثالثة وإلزام المد

 العامة لضمان سالمة الطالب واألطقم المدرسیة والزوار،  

لترتیب االنتقال إلى  40-2020بتعدیل األمر التنفیذي  44-2020یونیو/جزیران األمر التنفیذي  26أصدرت في وحیث إنني 
 ، المرحلة الرابعة والذي نص على السماح بالتجمعات حتى خمسین شخًصا

وبناء على طلبي وبموجب سلطاتي أصدر مجلس التعلیم بإلینوي وھیئة الصحة العامة التوجیھات المشتركة لالنتقال   وحیث إنھ
بمتطلباتھا وتوصیاتھا لتحقیق أقصى قدر من األمان في عملیة إعادة فتح المدارس للتعلیم الحضوري خالل العام الدراسي  

2020-2021، 

یولیو/تموز خطة محدثة لتخفیف األضرار كجزء من خطة إلینوي للعودة والتي تقسم الوالیة إلى  15قد أصدرت في وحیث إنني 
إحدى عشرة منطقة صحیة ولكن لیس لھا أثر على تطبیق التوجیھات المشتركة لالنتقال الخاصة بالمدارس من المرحلة  

 التمھیدیة حتى الصف الثاني عشر، 

),  8(7), 2(7), 1(7لطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب دستور إلینوي والمواد (، وبموجب السبناء علیھ
and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305 من قانون ھیئة إدارة (

یولیو/تموز   24لذي یعمل بھ ابتداء من الطوارئ ووفقًا للسلطات الواردة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي ا
2020: 

المادة األولى: یسمح لجمیع المدارس العامة وغیر العامة في إلینوي من المرحلة التمھیدیة وحتى الصف الثاني عشر أن تفتح 
ر العامة  . یجب على المدارس العامة وغی2020-2019لألغراض التعلیمیة الحضوریة بعد االنتھاء من الفصل الدراسي العادي 

اتباع إرشادات ھیئة الصحة العامة في إلینوي خالل المرحلة الرابعة واتخاذ التدابیر االستباقیة لضمان سالمة الطالب واألطقم  
 المدرسیة والزائرین، وذلك یشمل دون أن یقتصر على توجیھات الصحة العامة التالیة: 

 عدم تجاوز تجمع عدد خمسین شخًصا في مكان واحد.   .أ
من االلتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي إلى أقصى حد ممكن. تنفیذًا لھذا األمر التنفیذي، یتضمن االبتعاد  التأكد  .ب

االجتماعي الحفاظ على مسافة ستة أقدام على األقل بین األفراد اآلخرین والحث على عدم االتصال الجسدي بین  
 األفراد.  

شتراط على األفراد التحقق الذاتي من خلوھم من أعراض  إلزام إجراءات فحص األعراض ودرجة الحرارة أو اال .ج
 قبل الدخول إلى المدرسة.  19فیروس كورونا 

ضمان االلتزام بالممارسات الصحیة المناسبة، ومنھا غسل الیدین بالصابون والماء لمدة عشرین ثانیة على األقل   .د
و العطس (في الُكم أو الكوع، ولیس الیدین)، بصورة متكررة بقدر اإلمكان أو استخدام مطھر الید، وتغطیة السعال أ

 والحث على عدم مشاركة المتعلقات الشخصیة، وتنظیف وتطھیر األسطح التي یتم لمسھا بصورة متكررة.
اشتراط استخدام معدات الوقایة الشخصیة المناسبة، بما في ذلك استخدام الكمامات من قِبل الطالب واألطقم المدرسیة  .ه

م فوق عمر الثانیة وقادرین من الناحیة الطبیة على تحمل الكمامة. یجب على المدارس توفیر  والزائرین الذین ھ 
الكمامات لجمیع العاملین فیھا الذین ال یستطیعون الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي التي ال تقل عن ستة أقدام في  

 ستخدام مرة واحدة لجمیع الطالب.جمیع األوقات، وبذل أقصى جھود ممكنة لتوفیر الكمامات الُمعَدة لال

المادة الثانیة: یحل ھذا األمر التنفیذي محل أي نص مخالف من أي أمر تنفیذي سابق آخر. وتظل أي أحكام ال تتعارض مع  
 أحكام ھذا األمر التنفیذي ساریة المفعول ونافذة بشكل كامل. 

  



 

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

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

 

 
       __________________________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
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