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 73-2020األمر التنفیذي 

 ) 69رقم   19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید
 

 أمر المستوى الثالث من اإلجراءات االحترازیة 
 

مارس/آذار  حیث   أوائل  منذ  إلینوي  والیة  خسائر   2020تواجھ  في  وتسببت  عادي  غیر  مرض  في  تسببت  جائحة 
 شخص من السكان،  11,000شخص وحصد أرواح أكثر من  600,000جسیمة في األرواح، حیث أصاب المرض أكثر من 

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

 حیة، خالل ھذه األزمة الص
 

إنھ من المھم أن یستطیع جمیع سكان إلینوي المرضى تلقي العالج من قبل األطباء المتخصصین وذلك یشمل    وحیث
 حاالت الحاجة إلى األسرة في المستشفیات أو أسرة غرف الطوارئ أو أجھزة التنفس الصناعي، 

 
الحكومیوحیث   الصحیة  الرعایة  في  للعاملین  یتوفر  أن  أیًضا  المھم  من  الحمایة  إنھ  معدات  الطوارئ  وُمستجیبي  ة 

 الشخصیة الكافیة لعالج المرضى بأمان، والقدرة على التصدي لكوارث الصحة العامة، ومنع انتشار األمراض المعدیة،
 

، وھو مرض  19-وفي ظل تعامل والیة إلینوي ومواجھتھا لكارثة الصحة العامة الناجمة عن فیروس كوفید  وحیث إنھ
نتشر ویستمر في االنتشار السریع باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي ولم یكتشف لھ بعد عالج أو لقاح فعال، تنفسي حاد جدید ا

أنحاء   جمیع  في  والحكومات  الطوارئ  ومستجیبي  الصحیة  بالرعایة  والعاملین  المواطنین  على  مسبوق  غیر  العبء  أصبح 
 الوالیة،

 
إال أن الفیروس استمر في االنتشار بسرعة مما یستدعي اتخاذ   19-یدوبالرغم الجھود المبذولة الحتواء كوفوحیث إنھ  

 الحكومة الفیدرالیة وحكومات الوالیات لتدابیر فعالة، 
 

تنصح مراكز السیطرة على األمراض اآلن بارتداء الكمامات القماشیة ألنھا تحمي كل من مرتدیھا ومن حولھ  وحیث  
 من العدوى،  

 
حیث  وحیث   العامة  األماكن  في  القماشیة  الكمامات  بارتداء  منھا  والوقایة  األمراض  على  السیطرة  مراكز  توصي 

 االجتماعي،یصعب الحفاظ على تدابیر التباعد 
 

تشیر أبحاث وتوجیھات الصحة العامة إلى أن خطر انتقال العدوى في األماكن المفتوحة أقل منھ في األماكن وحیث  
 الداخلیة، 

 
أوصت توجیھات الصحة العامة أن الحد من التقارب بین األفراد دون المقیمین في منزل واحد ھو إجراء شدید  وحیث  

   ،19-األھمیة لكبح انتشار كوفید
 

إنھ   فیروس كوفیدوحیث  انتشار  للكوارث (  19-وفي ظل  الحاكم  إعالنات  إلینوي طوال مدة   Gubernatorialفي 
Disaster Proclamations  فإن الظروف التي تُسبب الكارثة في جمیع أنحاء الوالیة تتغیر ومستمرة في التغیر مما یصعب (

 ھر القادمة، التنبؤات القاطعة بتطورات انتشار الفیروس خالل األش
 

إنھ ھناك    وحیث  كانت  للكارثة،  إعالن  أول  فیھ  أصدرت  الذي  الوقت  بفیروس    11في  اإلصابات  من  مؤكدة  حالة 
 في واحدة من مقاطعات إلینوي، 19-كوفید
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اآلن تجاوز  وحیث   المؤكدة  البالغ عددھا    600,000إن عدد حاالت اإلصابة  إلینوي    102حالة في جمیع مقاطعات 

 مقاطعة،  
 
 ، 2020مارس/آذار  17في إلینوي في  19-أعلن عن أول وفاة بسبب كوفیدحیث و
 

 شخص، 11000أكثر من  2020نوفمبر  18في والیة إلینوي حتى الیوم   19-بلغ عدد وفیات كوفیدوحیث 
 

الحاالت غیر أشارت الدراسات إلى أن مقابل كل حالة إصابة مؤكدة توجد العدید من    منذ اللحظات األولى،  إنھوحیث  
الُمكتشفة، بعضھا ألفراد ال یعانون من أي أعراض، مما یعني أنھ من الممكن أن ینقل ھؤالء األشخاص الفیروس إلى اآلخرین 

 دون أن یعرفوا، 
 

في الوالیة على مدار األسابیع الماضیة واستمر الفیروس في   19ارتفع عدد حاالت اإلصابات الجدیدة بكوفید  وحیث  
 ن األفراد وحصاد الكثیر من أرواح سكان الوالیة كل یوم، عدوى اآلالف م

 
على المقاطعات المزدحمة سكانیًا، وأن جمیع مقاطعات مناطق الوالیة تشھد اآلن   19-ال تقتصر جائحة كوفیدوحیث  

 ارتفاًعا كبیًرا في اإلصابة بالفیروس، 
 

إنھ   انتشار  وحیث  یتفاقم  قد  االحتیاطات  اتخاذ  سبیل  بدون  فعلى  بالسكان،  اكتظاًظا  المناطق  أقل  في  حتى  الفیروس 
المثال، في مقاطعة جاسبر قام أحد العاملین بالطوارئ الذي كان مصابًا بالفیروس بزیارة إحدى دور المسنین وتسبب في سلسلة  

أحد المصابین تجمعًا في من العدوى نتج عنھا واحد من أعلى معدالت اإلصابة في الوالیة، وكذلك في مقاطعة راندولف حضر  
 منتصف مارس/آذار مما تسبب أیًضا في تعرض المقاطعة ألحد أعلى معدالت اإلصابة في الوالیة،

 
فرد على مدار األیام    100000حالة من كل    75العدید من المقاطعات في جمیع أرجاء الوالیة أكثر من    سجلتوحیث  
 السبعة الماضیة، 

 
الصحةوحیث   وھیئة  الوالیة  إذا    وضعت  إضافیة  احترازیة  تدابیر  لتنفیذ  األضرار  لتخفیف  خطة  الوالیة  في  العامة 

 وصلت المخاطر إلى مستویات معینة في أي منطقة، 
 

 جمیع مناطق الوالیة تطبق اآلن ھذه التدابیر اإلضافیة، وحیث إن 
 

ووفیاوحیث   إصابات  تقلیل  في  الوالیة  سكان  السابق  في  اتخذھا  التي  االحتیاطات  عدد نجحت  أن  إال  الفیروس،  ت 
 اإلصابات عاد وارتفع وتفاقم مجددًا في أنحاء الوالیة، 

 
فیروس كوفیدوحیث   بمعدالت    19-أودى  یؤثر علیھم  وما زال  اإلفریقیة والالتینیة  إلینوي من األصول  بحیاة سكان 

 مما یضخم التفاوتات والفوارق الصحیة بصورة كبیرة،   -مرتفعة بشكل غیر متناسب 
 

وتتطلب  إوحیث   الوالیة  تواجھھا  التي  األزمة  تزداد  إلینوي،  والیة  في  الفیروس  إصابات  معدل  زیادة  ظل  وفي  نھ 
احتیاجات   تلبیة  على  الطوارئ  ومستجیبي  الصحیة  بالرعایة  والعاملین  المستشفیات  قدرة  لضمان  ومتطورة  فوریة  استجابة 

مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا والتي ال تزال   إرشادات  الرعایة الصحیة لجمیع سكان والیة إلینوي وبطریقة تتوافق مع
 قید التحدیث، 

 
أسرة    وحیث نسبة كبیرة من  إلینوي  بالمستشفیات، تستخدم والیة  اإلیداع  لعدد حاالت  السریع  االرتفاع  إنھ وفي ظل 

بكوفید اإلصابة  حاالت  ارتفعت  وإذا  المركزة،  العنایة  وأسّرة  تواج19-المستشفیات  فقد  الرعایة ،  موارد  في  نقًصا  الوالیة  ھ 
 الصحیة الحیویة، 

 
كوفیدوحیث   جائحة  تسبب  إلى  وباإلضافة  من    19-إنھ  أكثر  بوفاة  الفادحة  الخسارة  سكان   11,000في  من  شخص 

المالي لعدد  إلینوي وإلحاق األذى بصحة عشرات اآلالف غیرھم، فقد تسببت في خسائر اقتصادیة كبیرة وال تزال تھدد األمن  
 كبیر من األفراد والشركات في أنحاء الوالیة والدولة، 

 
إن   الطالب وحیث  قدرة  الوالیة ضمان  أولویات  أھم  بین  استثنائي وأن من  أیًضا بشكل  المدارس  قد عطلت  الجائحة 

 على تلقي التعلیم المناسب وقدرة المدارس على تھیئة البیئة اآلمنة للطالب والمعلمین والمجتمعات، 
 

واآلثار الصحیة واالقتصادیة الحالیة التي ستؤثر على الناس   19-ونظرا لالنتشار السریع لفیروس كوفیدوحیث إنني  
في   أعلنت  المقبل،  الشھر  خالل  الوالیة  أنحاء  جمیع  بانتشار    13في  المحیطة  إلینوي  والیة  في  الراھنة  الظروف  أن  نوفمبر 

طوا  19-كوفید وحالة  وبائیة  طوارئ  حالة  بمادتھ تشكل  إلینوي  في  الطوارئ  إدارة  ھیئة  قانون  بموجب  عامة  صحیة  رئ 
)Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Act    ،( 
 

، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبمقتضى دستور والیة إلینوي وبموجب قانون  بناء علیھ
 Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinoisإلینوي في مواده (ھیئة إدارة الطوارئ في 

Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305  ،ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة ،(
 نوفمبر:  20 لیال من یوم الجمعة الموافق 12:01أصدرت األمر التالي الذي یسري اعتبارا من الساعة 
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 أمر المستوى الثالث من اإلجراءات االحترازیة 

 
الغرض من ھذا األمر التنفیذي ھو فرض تدابیر احترازیة صحیة عامة صارمة     الغرض من ھذا األمر التنفیذي. .1

إلیقاف تزاید اإلصابات في أنحاء الوالیة.  ال یمكننا المخاطرة   19-تؤدي بطبیعتھا إلى كبح انتشار فیروس كوفید
لینوي وخاصة األكثر بإرھاق نظام الرعایة الصحیة لدینا ویجب أن نعطي األولویة لصحة وحیاة جمیع سكان والیة إ

عرضة للعدوى بیننا.  ولھذا السبب یھدف ھذا األمر إلى الحد من التجمعات وتشجیع المواطنین على البقاء في منازلھم 
ألقصى وقت ممكن.  وفي نفس الوقت یسمح ھذا األمر لمعظم األنشطة التجاریة والصناعیة باستمرار العمل مع تقلیل 

ذلك للحد من اإلضرار باقتصادنا والسماح للسكان بأداء األعمال الضروریة.  فالغرض  النشاط إلى أقل المستویات، و
 من ھذا األمر التنفیذي ھو تحقیق تلك األھداف. 

 
.  أما األوامر التنفیذیة األخرى التي تفرض التدابیر 43-2020یحل ھذا األمر التنفیذي محل األمر التنفیذي 

في حالة تعارض معاییر التوجیھات السابقة مع معاییر ھذه التدابیر االحترازیة،   االحترازیة اإلقلیمیة فتظل ساریة.
 فتنطبق األشد صرامة بینھما. 

 
یجب على األفراد اتخاذ تدابیر الصحة العامة التالیة لحمایة صحتھم وأرواحھم    متطلبات الصحة العامة لألفراد. .2

 وحمایة صحة وأرواح جیرانھم:
 

یجب التزام األفراد إلى أقصى قدر ممكن بالحفاظ على مسافة التباعد   االلتزام بالتباعد االجتماعي. .أ
یش معھم وذلك في األماكن المشتركة االجتماعي والتي تُقدر بست أقدام على األقل من أي شخص آخر ال یع 

 خارج أماكن إقامتھم، ویشمل ذلك األماكن المفتوحة. 
 

یجب على أي شخص یتجاوز عمره عامین ویكون   1ارتداء الكمامة في األماكن العامة أو أثناء العمل.   .ب
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 المفتوحة حیث ال یمكن دائًما الحفاظ على  األمر سواء في األماكن ا

 مسافة ستة أقدام.         
 

حیث    یجب على المسنین واألشخاص األكثر عرضة للمرض بسبب الفیروس اتخاذ احتیاطات إضافیة. .ج
ن واألشخاص الذین  ومنھم كبار الس 19-نحث األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بفیروس كوفید

یعانون من حاالت صحیة قد تجعلھم أكثر ُعرضة للعدوى على البقاء في أماكن إقامتھم وتقلیل االتصال  
 الشخصي مع اآلخرین إلى أقصى حد ممكن.   

 
یحظر ھذا األمر التنفیذي التجمعات التي تزید عن شخص واحد من عائلة مختلفة في    الحد من التجمعات. .د

ة، باستثناء الحاالت التي یستثنیھا األمر.  ویحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص في األماكن األماكن الداخلی
المفتوحة.  ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یمنع تجمع أفراد نفس البیت أو المسكن.  ونظًرا ألن التواصل  

لى الحد من التواصل  الشخصي مع اآلخرین یمثل أكبر خطر النتقال الفیروس، فإننا نحث سكان إلینوي ع
الشخصي مع اآلخرین بشكل صارم. وال یزال التواصل والتجمع عن بُعد ھو الطریقة األكثر أمانًا للتفاعل 

 مع األشخاص من خارج المنزل أو محل اإلقامة. 
 

تشیر توجیھات الصحة العامة إلى أن مخاطر انتقال   القیام باألنشطة في األماكن المفتوحة، بقدر اإلمكان. .ه
تقل بشكل كبیر في الھواء الطلق مقارنة باألماكن الداخلیة.  ولذلك نحث سكان والیة    19-فیروس كوفید

 إلینوي على القیام بأنشطتھم في األماكن المفتوحة كلما كان ذلك ممكنا. 
 

تحقیقًا ألغراض ھذا األمر التنفیذي،   حیة والھیئات األخرى.متطلبات الصحة العامة للشركات والمؤسسات غیر الرب .3
تشمل األعمال التجاریة أي كیانات ربحیة أو غیر ربحیة أو تعلیمیة، بغض النظر عن طبیعة الخدمة (باستثناء  

نھا.  یجب  األنشطة التعلیمیة من الروضة حتى الثانویة والكلیات والجامعات) أو الوظیفة التي تؤدیھا أو ھیكلھا أو كیا
على ھذه الھیئات اتباع تدابیر الصحة العامة التالیة لحمایة موظفیھا وعمالئھا وجمیع األشخاص اآلخرین الذین  

 یتعاملون بشكل مباشر مع عملیاتھا:
 

 تلتزم جمیع الشركات بما یلي:  المتطلبات لجمیع األعمال التجاریة. .أ
االستمرار في تقییم الموظفین القادرین على العمل من المنزل وأن یتم تشجیعھم على تسھیل  •

 العمل عن بعد من المنزل عندما یكون ذلك ممكنًا  
 

ن یسبب  أي إشارة طوال فترة ھذا األمر التنفیذي إلى شرط ارتداء الكمامة تستثني األطفال الذین یبلغون من العمر عامین أو أصغر واألشخاص الذی1
ارتداؤھا مشاكل صحیة لھم.  تتوفر إرشادات حول استخدام الكمامات من ھیئة حقوق اإلنسان في إلینوي من ھنا:  

-https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face
0copy.pdf19_Ver_2020511b%2-Coverings_During_COVID 

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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عندما ال یكون   الكمامات سافات التباعد االجتماعي ویرتدونالتأكد من أن الموظفین یلتزمون بم •
 ھناك إمكانیة للحفاظ على مسافات التباعد االجتماعي

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

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

   الكماماتاالجتماعي في جمیع األوقات، فإننا نحث الزوار على ارتداء 
 % 25یكون الحد األقصى من الطاقة االستیعابیة ألنشطة خدمة العمالء المباشرة  •
جیھات ھیئة الصحة العامة ومكتب المدعي العام في إلینوي فیما یتعلق بالسالمة أثناء  نشر تو •

   2وعرضھا بشكل واضح في مكان العمل. 19-جائحة كوفید

)، بالشراكة مع ھیئة الصحة العامة DCEOوضعت إدارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي (
توجیھات ومجموعة أدوات خاصة بكل نشاط تجاري لمساعدة الشركات على العمل بأمان ومسؤولیة.  وھذه 

illinois-illinois/restore-esources.com/restorehttps://dceocovid19r-التوجیھات متاحة على: 
4-phase/.   یفرض ھذا األمر التنفیذي تدابیر احترازیة إضافیة إلى توجیھات إدارة التجارةDCEO 

 في حالة وجود أي تعارض. DCEOالخاصة بكل نشاط تجاري وھي تحل محل توجیھات إدارة التجارة  

ب أن تضمن متاجر البیع بالتجزئة حفاظ جمیع الموظفین على االلتزام  یج  المتطلبات لمتاجر البیع بالتجزئة. .ب
بالتباعد االجتماعي ووجوب اتباعھم لما یلزم من احتیاطات إضافیة للصحة العامة، وفقًا لتوجیھات إدارة  

 التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي ومنھا ما یلي: 
 بالمائة   50یكون الحد األقصى من الطاقة االستیعابیة لمتاجر البقالة والصیدلیات  •
بالمائة، ومنھا متاجر البضائع العامة  25أما متاجر التجزئة األخرى فیكون الحد األقصى لسعتھا  •

 والمتاجر الكبیرة التي تبیع مواد البقالة أو قد تضم صیدلیات ومتاجر المستلزمات العامة
 مامات لجمیع العاملین  توفیر ك  •
إعالم الزبائن من خالل الالفتات الداخلیة وإعالنات الخدمة العامة بشأن مقتضیات التباعد  •

 االجتماعي المنصوص علیھا في ھذا األمر التنفیذي
 

یجب أن یضمن المصنعون أن جمیع الموظفین یلتزمون بالتباعد االجتماعي     متطلبات شركات التصنیع. .ج
ویجب أن یتخذوا احتیاطات الصحة العامة اإلضافیة المناسبة، وفقًا لتوجیھات إدارة التجارة والفرص 

 )، والتي تشمل:DCEOاالقتصادیة في إلینوي (
 حتى وإن كان المصنع قد نظم تدریبا سابقا   19-إجراء تدریب إضافي للموظفین على كوفید •
 التنسیق مع ھیئة الصحة العامة لتنفیذ بروتوكوالت تحلیل الفیروس وتتبع المخالطین  •
توفیر الكمامات لجمیع الموظفین الذین ال یستطیعون الحفاظ على تباعد اجتماعي یُقدر بستة أقدام   •

 ل في جمیع األوقات على األق
التأكد من أن جمیع المساحات التي قد یتجمع فیھا الموظفون، مثل غرف الخزائن وغرف الغذاء   •

 تسمح بالحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي 
السماح لموظفي التصنیع والموظفین األساسیین فقط بالتواجد في المنشأة، مع السماح للموظفین   •

 تاج بالعمل عن بعد كلما أمكن غیر العاملین في خطوط اإلن
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 
 19-االجتماعي وتوفیر مكان عمل آمن في ظل جائحة كوفید

لسیاسات بما یضمن عدم تشجیع العمال والموظفین على الحضور رغم المرض أو  مراجعة ا •
رغم وجود احتمال للعدوى (وھذا قد یشمل تعلیق حوافز الحضور وتنفیذ سیاسات مؤقتة  

 لإلجازات المرضیة) 
وضع وتنفیذ بروتوكوالت السالمة لعربات نقل الموظفین بما یضمن الجلوس المتباعد وفرض  •

 ت وقیاس الحرارة والتھویة الجیدة ونظافة المركبةارتداء الكماما
 

یجب على أصحاب األعمال في المباني اإلداریة التأكد من أن جمیع الموظفین   متطلبات المباني اإلداریة. .د
یحافظون على التباعد االجتماعي ویجب أن یتخذوا احتیاطات إضافیة مناسبة للحفاظ على الصحة العامة، 

 ، والتي قد تشمل:DCEOوفقًا لتوجیھات 
 توفیر كمامات لجمیع العاملین   •
بالمائة مع مراعاة تقلیل السعة في األماكن التي ال یمكن  50ب یكون الحد األقصى لسعة المكت •

 فیھا الحفاظ على التباعد االجتماعي 
 السماح بالعمل عن بعد كلما أمكن  •

 
https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID- وھذه التوجیھات متاحة على: 2

19_WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf 

https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/
https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/
https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/
https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinois-phase-4/
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
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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وضع الخطط والالفتات ونشرھا بشكل بارز لضمان االلتزام بالتباعد االجتماعي في األماكن  •
 المشتركة مثل غرف االنتظار وشبابیك الخدمة والمقاھي 

 
حظر استضافة أي تجمعات من أي عدد في األماكن الداخلیة وأماكن   متطلبات االجتماعات والفعالیات.  .ه

االجتماعات مثل قاعات االجتماعات ومراكز الوالئم وقاعات الحفالت والنوادي الخاصة والنوادي الریفیة 
والحافالت الجماعیة.  وتخضع األماكن التي تقدم خدمات الجنائز ورؤیة األبناء لتوجیھات ھیئة الصحة  

guidance/funeral-http://www.dph.illinois.gov/covid19/community-العامة على 
shome  . 
 

یحظر تقدیم خدمات االستھالك بالداخل على جمیع األنشطة التجاریة التي تقدم    متطلبات المطاعم والحانات. .و
ومنھا المطاعم والحانات ومحالت البقالة وقاعات الطعام. كما   -الطعام أو المشروبات لالستھالك الداخلي 

خارج یستمر السماح لمثل ھذه المتاجر ونحثھا على تقدیم األطعمة والمشروبات بحیث یمكن استھالكھا 
المباني كما ھو مسموح بھ بموجب القانون من خالل وسائل مثل التوصیل إلى المنازل والتسلیم عن طریق  

الغیر والبیع للسیارات المارة واالستالم على الطریق.  یجب على األماكن التي تقدم األطعمة أو المشروبات  
ناسبة.  یجوز لجمیع األعمال التجاریة التي  التأكد من وجود بیئة یحافظ فیھا الزبائن على مسافة اجتماعیة م

تشملھا ھذه المادة السماح بتناول األطعمة والمشروبات في األماكن المفتوحة بالمحل وفقًا لتوجیھات إدارة  
 التجارة والفرص االقتصادیة وعندما تسمح القوانین واللوائح المحلیة بذلك.

 
تقتصر سعة غرف الفندق على النزالء المسجلین فقط.  تغلق مراكز اللیاقة البدنیة    متطلبات عمل الفنادق. .ز

بالمائة بحد أقصى.  ال یسمح للفنادق باستضافة التجمعات في  25ما لم تعمل بنظام الحجز فقط وبسعة 
طاعم  قاعات االجتماعات والحفالت وفقا لمقتضیات االجتماعات والفعالیات الواردة فیما سبق.  تخضع م 

وحانات الفنادق لمتطلبات عمل المطاعم والحانات الواردة أعاله، وال یسمح باالستھالك داخل المطعم أو 
 الحانة ولكن یسمح فقط لالستھالك الخارجي وخدمة الغرف.

 
بالمائة،  25تقتصر سعة صاالت اللیاقة البدنیة والریاضة على   متطلبات صاالت اللیاقة البدنیة والریاضة. .ح

لھا الحجز المسبق (والذي قد یشمل الحجز بأولویة الحضور) لضمان تقلیل السعة، وال یسمح لھا  ویلزم
بالحصص الجماعیة في األماكن المغلقة.  كما یجب االلتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت داخل صاالت 

لتجارة والفرص  اللیاقة البدنیة.  ویجب إغالق غرف الخزائن باستثناء ما تسمح بھ توجیھات إدارة ا
 .  DCEOاالقتصادیة 

 
یسمح لمرافق الخدمات الشخصیة مثل المنتجعات الصحیة وصالونات   متطلبات مرافق الخدمات الشخصیة. .ط

الحالقة وصالونات األظافر ومراكز العنایة بالشمع وصالونات الوشم وما إلى ذلك بأن تفتح شریطة أن  
افق الخدمات الشخصیة ارتداء الجمیع للكمامات طوال % فقط.  یجب أن تضمن مر25تقتصر السعة على 

الوقت وأن تعلق الخدمات التي ال یمكن ارتداء الكمامة أثناء تقدیمھا.  یسمح بالعالج بالتدلیك والعالج البدني 
دقیقة، ویجب على   15حسبما یراه الطبیب ضروریا، على أن تفصل بین كل موعد وآخر مدة ال تقل عن 

 بتدابیر التعقیم والتھویة الجیدة في غرف الخدمات قبل وبعد كل خدمة.   المرافق االلتزام
 

یحظر ھذا األمر الریاضات الجماعیة   متطلبات المرافق الترفیھیة ومخیمات الشباب والریاضات الشبابیة. .ي
واألنشطة الترفیھیة في األماكن المغلقة ومنھا الریاضات الشبابیة والترفیھیة (مثل رابطة بارك دستریكت  

ورابطة اللعب خارج األرض) والبولینغ.  یسمح باألنشطة الریاضیة والترفیھیة في األماكن المفتوحة 
ن یجب ضمان استخدام الكمامات وااللتزام بمتطلبات التباعد  لمجموعات ال تتجاوز عشرة أشخاص ولك

 .DCEOاالجتماعي ویجب اتخاذ التدابیر االحترازیة األخرى المنصوص علیھا في توجیھات إدارة 
 

یحظر ھذا األمر التنفیذي عمل أماكن المالھي والترفیھ العامة في األماكن    متطلبات أماكن الترفیھ العامة. .ك
مثال ولیس حصرا محالت ألعاب الفیدیو ومضامیر السباقات الداخلیة والمتاحف ومتاحف المغلقة (ومنھا  

األحیاء المائیة والمسارح والفنون األدائیة وفعالیات الحضور الجماھیري وكازینوھات ألعاب القمار).  كما  
مقتضیات الكمامة  بالمائة فقط مع االلتزام ب 25تقتصر سعة األنشطة الترفیھیة في األماكن المفتوحة على 

والتباعد االجتماعي.  ویجب الحجز لألنشطة في األماكن المفتوحة وال یزید عدد أي مجموعة عن عشرة 
 أشخاص.    

 
بشرط االلتزام بالقیود الواردة في توجیھات   السینمائي اإلنتاجیسمح بالعمل في   .السینمائينتاج اإلمتطلبات  .ل

 ).DCEOاالقتصادیة في إلینوي (إدارة التجارة والفرص  
 

 یسمح لجمیع األعمال التجاریة باستمرار األنشطة التالیة:  الحد األدنى من العملیات األساسیة. .م
 

القیام باألنشطة الالزمة للحفاظ على قیمة مخزون الشركة والحفاظ على حالة المنشأة المادیة   .1
تب واستحقاقات الموظفین أو والمعدات الخاصة بالعمل وضمان األمن وتجھیز كشوف روا

 للوظائف ذات الصلة. 

http://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/funeral-homes
http://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/funeral-homes


 

6 
 

 
 القیام باألنشطة الالزمة لتسھیل قدرة موظفي الشركة على االستمرار في العمل عن بعد. .2

 
 تلبیة طلبات البیع عبر اإلنترنت والھاتف من خالل االستالم أو التوصیل. .3

 
 االستثناءات. .4

 
ال یحد ھذا األمر التنفیذي من حریة ممارسة الشعائر الدینیة.  ولحمایة    حریة ممارسة الشعائر الدینیة. .أ

صحة وسالمة رجال الدین والموظفین والُمصلین والزوار، فإننا نحث الھیئات الدینیة ودور العبادة على  
د وكما ھو وار 3استشارة واتباع الممارسات والتوجیھات الُموصى بھا من ھیئة الصحة العامة في إلینوي.

في توجیھات ھیئة الصحة العامة، فإن أكثر الممارسات أمانًا للھیئات الدینیة في الوقت الحالي ھي عن  
طریق تقدیم الشعائر الدینیة عبر اإلنترنت أو في ظل وجود األشخاص بداخل المركبات أو في الھواء الطلق 

شأن ارتداء الكمامات) واقتصار إقامة  (وبما یتوافق مع متطلبات التباعد االجتماعي والتوجیھات اإلرشادیة ب
أشخاص عند إقامتھا داخل دور العبادة.  ونحث الھیئات الدینیة على اتخاذ التدابیر  10الشعائر الدینیة على 

 الالزمة لضمان االلتزام بالتباعد االجتماعي واستخدام الكمامات واتباع التدابیر الصحیة العامة األخرى. 
 

یُستثنى من ھذا األمر التنفیذي جمیع ُمستجیبي الطوارئ وموظفي إدارة الطوارئ وموزعي    مھام الطوارئ. .ب
مھام الطوارئ وموظفي المحاكم وموظفي إنفاذ القانون واإلصالحیات والمستجیبین لمواجھة المواد الخطرة 

لموظفین وموظفي حمایة الطفل ورعایة األطفال وموظفي اإلسكان والمأوى والعسكریین وغیرھم من ا
الحكومیین العاملین من أجل أو لدعم االستجابة لحاالت الطوارئ، ولكن نحثھم على ممارسة التباعد 

 االجتماعي واتباع تدابیر الصحة العامة الُموصى بھا.
 

ال ینطبق ھذا األمر التنفیذي على حكومة الوالیات المتحدة وال یؤثر على الخدمات التي   المھام الحكومیة. .ج
لوالیة أو أي بلدیة أو بلدة أو مقاطعة أو شعبة فرعیة أو وكالة حكومیة والتي تعتبر ضروریة لضمان  تقدمھا ا

 استمرار عمل الجھات الحكومیة أو لتوفیر الموارد أو لدعم صحة وسالمة ورفاھیة عامة الناس.   
 

ال یسري ھذا األمر التنفیذي على األنشطة المتعلقة باالنتخابات العامة في شھر    المھام المتعلقة باالنتخابات. .د
لناخبي الرئیس في إلینوي كجزء من المجمع االنتخابي.  2020دیسمبر  14، ومنھا اجتماع 2020نوفمبر 

تعددة  واجتماع الدائرة م  2020وال یسري ھذا األمر التنفیذي أیًضا على االجتماعات البلدیة في دیسمبر 
 ILCS 10) من قانون إلینوي، واجتماع البلدیة، انظر المادة (ILCS 1/45 60البلدیات، انظر المادة (

في ھذه  2020) من قانون إلینوي.  ویجب اتباع إجراءات الصحة العامة بالوالیة لالنتخابات العامة 5/10
  19-نوي الخاصة بمنع انتشار كوفیداالجتماعات حسب االقتضاء.  انظر توجیھات ھیئة الصحة العامة في إلی

.  وال یوجد في https://www.dph.illinois.gov/2020election في مواقع التصویت، والمتاحة على
تسھیل عقد  ھذا األمر التنفیذي ما یمنع عقد االجتماعات إلكترونیًا، ونحث منظمي االجتماعات على

 االجتماعات إلكترونیا أو عقدھا في األماكن المفتوحة مع االلتزام بمقتضیات التباعد االجتماعي.
 

تحقیقاً ألغراض ھذا األمر التنفیذي،   متطلبات التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات ومعدات الوقایة الشخصیة. .5
تقل عن ستة أقدام عن األفراد اآلخرین، وغسل الیدین بالماء تشمل متطلبات التباعد االجتماعي الحفاظ على مسافة ال 

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

 المصافحة بالید. 
 

یجب على األعمال التجاریة اتخاذ تدابیر استباقیة لضمان االمتثال لمتطلبات التباعد    التدابیر المطلوبة. .أ
 االجتماعي، ومنھا ما یلي كلما كان ممكنًا: 

 
وضع عالمات باستخدام الالفتات أو الشرائط أو بوسائل    إقامة مسافة ست أقدام بین األفراد. .1

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

 
توفیر منتجات مطھر ومعقم الیدین وجعلھا جاھزة ومتاحة    معقم الیدین ومنتجات التعقیم. .2

 للموظفین والعمالء  
 

تخصیص ساعات عمل منفصلة    صحیًا من السكان.ساعات عمل منفصلة لخدمة الفئات الضعیفة  .3
 لخدمة العمالء المسنین والفئات الضعیفة صحیًا 

 

 
 guidance-worship-guidance/places-https://www.dph.illinois.gov/covid19/communityھذه التوجیھات ُمتاحة على:3

https://www.dph.illinois.gov/2020election
https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance
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نشر معلومات على اإلنترنت إلظھار ما إذا    توفیر إمكانیة الوصول عبر اإلنترنت وعن بعد. .4
كانت المؤسسة مفتوحة أم مغلقة وأفضل السبل للوصول إلیھا ومواصلة الخدمات عن طریق  

 الھاتف أو عن بعد
 

تزوید الموظفین بالكمامات المناسبة والتنبیھ على   ).PPEالكمامات ومعدات الوقایة الشخصیة ( .5
اكن التي ال یمكن فیھا الحفاظ على مسافة التباعد االجتماعي ارتداء الموظفین للكمامات في األم

والتي تُقدر بست أقدام في جمیع األوقات.  تزوید الموظفین بمعدات الوقایة الشخصیة األخرى  
 باإلضافة إلى الكمامات عندما تتطلب ظروف العمل ھذا األمر.

 
إنفاذ القانون في الوالیة والمناطق المحلیة وفقًا للقوانین .  یجوز تنفیذ ھذا األمر التنفیذي من قبل سلطات تنفیذ األمر .6

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

 
اتباع التوجیھات المقدمة أو المنشورة من قبل وزارة التجارة والفرص االقتصادیة في إلینوي یجب على الشركات 

بشأن تدابیر السالمة خالل المرحلة الرابعة وإرشادات ھیئة الصحة العامة في إلینوي وإدارات الصحة العامة المحلیة  
یتعلق بمتطلبات مسافة التباعد االجتماعي.  ومكتب حقوق أماكن العمل التابع لمكتب المدعي العام في إلینوي فیما 

 Section 25(b) of the Whistleblower Act, 740 ILCSوبمقتضى قانون المبلغین عن المخالفات في مادتھ (
)، یحظر على الشركات االنتقام من موظف أفشي المعلومات إذا كان لدى الموظف سبب معقول لالعتقاد بأن ھذه  174

 نتھاك لھذا األمر.المعلومات تكشف عن ا
 

ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یغیر أو یعدل بأي حال من األحوال أي سلطة قانونیة قائمة   عدم تقیید السلطات. .7
) أي حجر صحي أو عزل قد یفرض  1تفوض الوالیة أو أي مقاطعة أو جھة حكومیة محلیة بإصدار األوامر بشأن (

كني معین أو منشأة طبیة لمدة محددة، ویشمل ذلك مدة ھذه الطوارئ الصحیة  على أحد األفراد للبقاء داخل عقار س
) أو أي إغالق لموقع معین لمدة محددة، ویشمل ذلك مدة ھذه الطوارئ الصحیة العامة.  وال یوجد في ھذا 2العامة، (

أو إغالق.  كما  األمر التنفیذي ما یمكن تفسیره على أنھ صالحیة لممارسة أي سلطة لفرض أي حجر صحي أو عزل
ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یغیر أو یعدل بأي حال من األحوال أي سلطة قانونیة قائمة تفوض أي مقاطعة أو 

 جھة حكومیة محلیة بسن أحكام أكثر صرامة من أحكام ھذا األمر التنفیذي.   
 

نفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو  .  إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التشرط االستثناء .8
حالة من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ،  

والذي یكون نافذًا بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض، قررنا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام 
 صدر ھذا األمر التنفیذي بنصوص تتوافق مع أي أمر قضائي یصدر بشأن ھذا األمر.  وقد   منفردة مستقلة.

 

 
 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          
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