
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصحح 
 
 

 18-2021األمر التنفیذي               2021أغسطس،  9
 

 18-2021األمر التنفیذي 
 ) 85رقم   19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید

 
جائحة تسببت في مرض غیر عادي وخسائر جسیمة في األرواح، حیث   2020تواجھ والیة إلینوي منذ أوائل مارس/آذار    حیث

 من السكان، 23475شخص وحصدت أرواح أكثر من  1430000أصابت عدوى المرض أكثر من  
 

 نتقال من خالل الجھاز التنفسي، ) ھو مرض تنفسي حاد شدید جدید ینتشر بسرعة باال 19-(كوفید  2019إن فیروس كورونا    وحیث
 

 ) ھو مرض تنفسي حاد شدید جدید ینتشر بسرعة باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي، 19-(كوفید  2019إن فیروس كورونا    وحیث
 

، أصبح العبء على السكان  19-وفي ظل تعامل والیة إلینوي ومواجھتھا للكارثة الصحیة العامة الناجمة عن كوفید  وحیث إنھ
 دمي الرعایة الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع أنحاء الوالیة عبئا غیر مسبوق،  ومق

 
إن ساللة "دلتا" المتحورة من فیروس كورونا أكثر فتًكا وأسرع انتشاًرا من السالالت المنتشرة السابقة وتشكل خطًرا جدیدًا    وحیث

 على الجھود المتواصلة لكبح انتشار الفیروس، 
 

 إن ساللة "دلتا" المتحورة قد تسبب مرًضا أشد من السالالت السابقة من الفیروس،  وحیث
 

 حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة، وحیث إن 
 

 حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة،  وحیث إن 
 

 جراء ممكن لضمان حضور األطفال بالمدارس أمر في غایة األھمیة،  إن اتخاذ الوالیة لكل إ وحیث
 

التباعد االجتماعي واستخدام الكمامات وغیرھا من احتیاطات الصحة العامة أثبتت أھمیتھا البالغة في إبطاء ووقف وحیث إن 
 ، 19-انتشار كوفید

فعالة في الوقایة من المرض، وال سیما المرض الحاد والوفاة، ولكن یظل ھناك عدد كبیر من   19-لقاحات كوفید وحیث إن
 السكان لم یتلقوا اللقاح كما أن بعض السكان ال یمكنھم تلقیھ بعد، ومن ضمنھم األطفال الصغار، 

 
في المدارس، وتوصي حالیًا بأن یرتدي الجمیع الكمامات   19-مؤخًرا توجیھاتھا بشأن كوفید CDCحدثت مراكز وحیث 

باألماكن الداخلیة في المدارس من الروضة حتى الثانویة، ویلتزم بذلك المعلمون والموظفون والطالب والزوار، حتى من تلقوا 
 اللقاح،

 
رى بأن یرتدي جمیع من یزید عمره عن عامین الكمامة داخل  أوصت األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال ھي األخ وحیث

المدارس، بغض النظر عن تلقي اللقاح، ذلك ألن معظم الطالب ال یمكنھم بعد تلقي اللقاح وألنھ من الثابت أن ارتداء الكمامة 
 یحد من العدوى ویحمي غیر المتلقین للقاح،

 



ألخرى بأن یرتدي جمیع من یزید عمره عن عامین الكمامة داخل  أوصت األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال ھي ا وحیث
المدارس، بغض النظر عن تلقي اللقاح، ذلك ألن معظم الطالب ال یمكنھم بعد تلقي اللقاح وألنھ من الثابت أن ارتداء الكمامة 

 یحد من العدوى ویحمي غیر المتلقین للقاح، 
 

ومن   19-الرعایة النھاریة في اتباع استراتیجیات الوقایة من كوفید توصي بأن تستمر مراكز CDCما زالت مراكز  وحیث
 ضمنھا ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي حتى بعد تلقي مقدمي خدمات الرعایة النھاریة وموظفیھم اللقاح،

 
ة مشتركة بشأن ) وھیئة الصحة العامة بصدد إصدار توجیھات وتوصیات محدثDCFSإن إدارة خدمات الطفل والعائلة ( وحیث
لمنشآت الرعایة النھاریة لألطفال، والتي تشمل جمیع مراكز ودور الرعایة النھاریة ودور الرعایة النھاریة الجماعیة   19-كوفید

 المرخصة والمنشآت المعفاة من الترخیص، 
 

ت محدثة مشتركة بشأن ) وھیئة الصحة العامة بصدد إصدار توجیھات وتوصیاDCFSإن إدارة خدمات الطفل والعائلة ( وحیث
لمنشآت الرعایة النھاریة لألطفال، والتي تشمل جمیع مراكز ودور الرعایة النھاریة ودور الرعایة النھاریة الجماعیة   19-كوفید

 المرخصة والمنشآت المعفاة من الترخیص،
 

لدور المسنین والمعاقین ومنشآت الرعایة طویلة  19-إن ھیئة الصحة العامة مستمرة في إصدار وتحدیث توجیھات كوفید وحیث
األمد األخرى، والتي تشمل التدابیر االحترازیة كارتداء الكمامات والتباعد، حتى بین النزالء والموظفین والزوار المتلقین 

 للتطعیم، 
 

واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع أنحاء الوالیة خالل  19-المستمر لكوفید إنني ونظرا لالنتشار وحیث
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،  2021یولیو  23الشھر المقبل، أعلنت مجددا في  

 
 Illinois Emergencyستور إلینوي والمواد (، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، ووفقًا لدبناء علیھ

Management Agency Act, 20 ILCS 3305, Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(12), and 19  من قانون (
 ھیئة إدارة الطوارئ ووفقًا للسلطات الواردة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي: 

 
 اإلجراءات االحترازیة للمدارس  األولى:المادة األولى: المادة 

 
a.  إلزام ارتداء الكمامات باألماكن الداخلیة على الطالب والعاملین بالمدرسة والزوار وأي شخص یبلغ من العمر عامین

 .  CDCأو أكبر وقادر صحیًا على تحمل الكمامة، بغض النظر عن تلقي اللقاح، بما یتفق مع توجیھات مراكز 
 

b.  الوقایة األخرى المتعددة المستویات (كالتباعد والفحوصات والتھویة وغسل الیدین وااللتزام بسلوكیات  تطبیق تدابیر
العطس والسعال والنصح بالتزام المنزل والخضوع للفحص عند الشعور بالمرض وتتبع المخالطین مع تطبیق الحجر 

عاة العوامل األخرى مثل انتشار العدوى والعزل عند الحاجة والتنظیف والتعقیم) إلى أفضل درجة مستطاعة ومرا
 . CDCبالمناطق ومستویات التطعیم والفحوصات وحاالت تفشي الفیروس، بما یتفق مع توجیھات مراكز 

 
 اإلجراءات االحترازیة لدور رعایة األطفال   المادة الثانیة: المادة الثانیة:

 
a. باع التوجیھات المشتركة الصادرة من إدارة خدمات یجب أن تلتزم جمیع دور رعایة األطفال في والیة إلینوي بات

) واتخاذ التدابیر االستباقیة لضمان سالمة األطفال والعاملین  IDPH) وھیئة الصحة العامة (DCFSالطفل والعائلة (
 والزوار، وذلك یشمل دون أن یقتصر على ما یلي:  

 
b. لفحوصات والتھویة وغسل الیدین وااللتزام بسلوكیات  تطبیق تدابیر الوقایة األخرى المتعددة المستویات (كالتباعد وا

العطس والسعال والنصح بالتزام المنزل والخضوع للفحص عند الشعور بالمرض وتتبع المخالطین مع تطبیق الحجر 
والعزل عند الحاجة والتنظیف والتعقیم) إلى أفضل درجة مستطاعة ومراعاة العوامل األخرى مثل انتشار العدوى 

 . CDCومستویات التطعیم والفحوصات وحاالت تفشي الفیروس، بما یتفق مع توجیھات مراكز بالمناطق 
 

یجب أن تستمر جمیع دور المسنین ومنشآت الرعایة طویلة   المادة الثالثة: اإلجراءات االحترازیة لدور الرعایة طویلة األمد
) التي تفرض  IDPHوھیئة الصحة العامة (  CDCاألمد بوالیة إلینوي في االلتزام باتباع التوجیھات الصادرة من مراكز 

النظر عن  ارتداء الكمامات بمنشآت الرعایة الجماعیة ألي شخص فوق عمر العامین وقادر صحیًا على تحمل الكمامة، بغض
 تلقي اللقاح.  

 
إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص   المادة الرابعة: شرط االستثناء.

أو حالة من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون 
 ا بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض، قررنا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.نافذً 

 
 

                                               
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم           

 



 
 

 2021أغسطس/آب،  9صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2021أغسطس/آب،  9بتاریخ صادر عن الحاكم 

 


