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 20-2021األمر التنفیذي 

 ) 87رقم   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، 23800شخص وحصدت أرواح أكثر من  1490000أصابت عدوى المرض أكثر من  

 
إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة في جمی  وحیث إن ع األوقات وال سیما خالل ھذه حمایة صحة وسالمة سكان والیة 

 األزمة الصحیة، 
 

أكثر سالالت كوفیدوحیث   المتحورة ھي  "دلتا"  أن ساللة  إلینوي  في  العامة  الصحة  الوالیة وقد   19-قررت ھیئة  في  انتشاًرا 
 انتشرت بسرعة بین غیر المتلقین للتطعیم من جمیع األعمار، 

إن ساللة "دلتا" المتحورة من فیروس كورونا أكثر فتًكا وأسرع انتشاًرا من السالالت المنتشرة السابقة وتشكل مخاطر    وحیث
 جسیمة جدیدة على الجھود المتواصلة لكبح انتشار الفیروس،

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

 
بالمائة من جمیع    90) إلى أن ساللة دلتا تشكل اآلن أكثر من  CDCتشیر تقدیرات مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (وحیث  

 حاالت سالالت فیروس كورونا في الوالیات المتحدة، 
 

توجیھاتھا موصیة فیھا بارتداء الكمامات في األماكن العامة الداخلیة في معظم األحوال، حتى لغیر    CDCأصدرت مراكز  وحیث  
وكذلك في حالة اإللزام بقوانین أو قواعد أو لوائح فیدرالیة أو خاصة بالوالیة أو محلیة أو قبلیة أو إقلیمیة،   1المتلقین لكامل التطعیم،

 ریة وأماكن العمل المحلیة، ومن ضمنھا توجیھات األعمال التجا
 

وبالتالي زیادة استخدام أسرة المستشفیات وأسّرة العنایة المركزة   19-تشھد كل منطقة في إلینوي زیادة في إصابات كوفید  وحیث
 لمرضى كوفید،

 
حدث نقص في أسّرة العنایة المركزة في عدة مناطق في أنحاء البلد نتیجة ساللة دلتا المتحورة كما تعرضت الكثیر من    وحیث

   مناطق والیة إلینوي أیًضا لنقص في أسرة العنایة المركزة نتیجة ھذه الساللة،
 

امات القماشیة یحمي األفراد غیر المتلقین ) توصیاتھا بأن ارتداء األقنعة أو الكمCDCتواصل مراكز مكافحة األمراض ( وحیث
 لكامل التطعیم من الفیروس،  

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

 عاًما زیادة كبیرة على مدى الشھر الماضي،   17و 12عاًما وبین  11و 5لألعمار بین   19-ازدادت حاالت كوفید وحیث

 
، أو بعد Modernaو  Pfizerیعتبر الفرد متلقیًا لكامل التطعیم بعد مرور أسبوعین من أخذ الجرعة الثانیة بالنسبة للقاحات المعطاة على جرعتین مثل  1

كان مستوفیًا لھذه  .  وال یعتبر الفرد متلقیًا لكامل التطعیم إال إذاJohnson & Johnson’s Janssenأسبوعین من أخذ اللقاح ذي الجرعة الوحیدة مثل  
 الشروط، وبصرف النظر عن العمر.
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أن التطعیم ھو أھم استراتیجیات الوقایة الصحیة العامة للقضاء على الجائحة وتوصي بتطعیم   CDCقررت مراكز  وحیث
 بأسرع وقت ممكن،  المعلمین والعاملین بالمدارس والطالب المؤھلین للتطعیم

 عاًما، 12آمنة وفعالة ومتاحة مجانا لجمیع سكان إلینوي فوق عمر  19لقاحات كوفید وحیث إن 

ملیون شخص من سكان إلینوي كامل التطعیم للحمایة من سرعة انتشار ساللة دلتا، یظل  6,7إنھ وبینما تلقى أكثر من  وحیث
عداد المطعمین وتطعیم األشخاص العاملین في أوساط معینة یزداد فیھا من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى لضمان زیادة أ 

 ، 12الخطر مثل المتعاملین مع األطفال تحت عمر 

، والتطعیم مع الكمامات والتحلیل  19-إن زیادة معدالت التطعیم في المدارس ھو أقوى التدابیر الوقائیة المتاحة ضد كوفید وحیث
 ة للتعلیم الحضوري اآلمن،  المنتظم من أھم التدابیر الالزم

 ، وال سیما المتعاملین مباشرة مع المرضى، 19-یواجھ العاملون بالرعایة الصحیة خطًرا متزایدًا من التعرض لكوفید وحیث

في منشآت الرعایة الصحیة أمر في غایة األھمیة بسبب العدد الكبیر من الناس في الكثیر من  19-إن وقف انتشار كوفید وحیث
 ماكن وبسبب وجود ذوي األمراض المزمنة أو نقص المناعة،   ھذه األ

یساعد إلزام العاملین في الرعایة الصحیة بالتطعیم أو تحلیل الفیروس بانتظام في منع انتشار الفیروس وتقلیل عدوى األفراد    وحیث
 الضعاف المعرضین غالبًا لخطر أكبر من غیرھم بالمرض الخطیر، 

إن فرض التدابیر الوقائیة على مستوى الوالیة إجراء ضروري لحمایة الضعاف على وجھ الخصوص وكذلك العاملین في   وحیث
 منشآت الرعایة ذات الخطر األكبر، 

إنھ واجب على كل جھة عمل أن تحمي صحة وسالمة موظفیھا من خالل إرساء وإبقاء بیئة عمل صحیة وآمنة وإلزام   وحیث
 ام بتدابیر الصحة والسالمة،  الموظفین بااللتز

والتھدید المتزاید من ساللة دلتا ونظًرا للعدد الكبیر من الناس الذین لم یتلقوا   19-إنني وفي ظل استمرار تفشي كوفیدوحیث 
تشكل حالة طوارئ وبائیة  19-أن الظروف الحالیة في إلینوي حول انتشار كوفید 2021أغسطس  20التطعیم بعد، أعلنت في 

 Section 4 of the Illinoisوطوارئ صحیة عامة وفقًا للمادة الرابعة من قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (
Emergency Management Agency Act    ،( 

 Illinois Emergency، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، ووفقًا لدستور إلینوي والمواد (بناء علیھ
Management Agency Act, 20 ILCS 3305, Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(12 من قانون   19)) والمادة

 ھیئة إدارة الطوارئ ووفقًا للسلطات الواردة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یعمل بھ اعتباًرا من اآلن:
 

، یلتزم كل شخص في 2021أغسطس  30ا من یوم اإلثنین الموافق اعتبارً   المادة األولى: فرض الكمامة على األفراد.
إلینوي یتجاوز عمره العامین وقادر على تحمل الكمامة (قناع أو غطاء وجھ قماشي) بتغطیة أنفھ وفمھ بغطاء وجھ في 

لمزدحمة وفي األنشطة  األماكن العامة الداخلیة.  كما یجب على سكان الوالیة مراعاة ارتداء الكمامة في األماكن المفتوحة ا
 التي یزداد فیھا االقتراب من األفراد غیر المتلقین لكامل التطعیم.

ویسمح بنزع الكمامة مؤقتًا أثناء األكل أو الشرب (حتى داخل الحانات والمطاعم) ویمكن للعمال نزعھا أیًضا في أماكن  
 التواجد داخل المكتب أو مقصورة العمل).   العمل عند وجود مسافة ست أقدام باستمرار بینھم وبین اآلخرین (مثل 

 
) على الطائرات 1یجب التزام جمیع األفراد، حتى المتلقین لكامل التطعیم، باستمرار ارتداء الكمامات في األماكن التالیة: (

) 2والحافالت والقطارات وغیرھا من وسائل النقل العام وداخل مراكز النقل كالمطارات ومحطات القطارات والحافالت؛ (
 ) داخل منشآت الرعایة الصحیة.  3اإلصالحیة ومالجئ المشردین؛ (داخل المنشآت الجماعیة مثل المنشآت 

 
 المادة الثانیة: فرض التطعیم على العاملین بالرعایة الصحیة.

a.  التعریفات 
i. ) :موظف أو متطوع في  1یقصد "بالعامل في الرعایة الصحیة" أي شخص ینطبق علیھ ما یلي (

موظف لدى كیان متعاقد یقدم الخدمات منشأة صحیة أو متعاقد یقدم خدمات لمنشأة صحیة أو 
) من یكون على مقربة من األشخاص اآلخرین في المنشأة الصحیة  2لمنشأة رعایة صحیة؛ (

دقیقة مرة أسبوعیًا على األقل بشكل منتظم حسبما تحدده منشأة   15أقدام) لمدة  6(بمسافة أقل من 
خص موظف أو متطوع في أي الرعایة. ال یشمل مصطلح "العامل في الرعایة الصحیة" أي ش

منشأة تدیرھا أو تملكھا حكومة الوالیة أو متعاقد یقدم خدمات لھذه المنشأة. وكذلك ال یشمل  
مصطلح "العامل في الرعایة الصحیة" أي شخص یتواجد في منشأة صحیة لفترة قصیرة وتكون  

لذین یوصلون  لحظات قربھ الجسدي من اآلخرین في المنشأة لحظات عابرة (مثل المتعھدین ا
الطلبات إلى مكان یحافظ فیھ على تباعدھم عن اآلخرین أو إذا دخلوا المكان لمدة وجیزة ألخذ 

 الطلبیات).  
ii.   یقصد بمصطلح "منشأة الرعایة الصحة" أي مؤسسة أو بنایة أو ھیئة أو قسم من مؤسسة أو بنایة

أو ھیئة عامة كانت أو خاصة (وربحیة كانت أم غیر ربحیة) تستخدم وتدار بھدف تقدیم الرعایة  
  الصحیة أو العالج الطبي أو التمریض أو الرعایة التأھیلیة أو الوقائیة ألي شخص.  وھذا یشمل
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دون أن یقتصر على مراكز الجراحة اإلسعافیة ودور رعایة المحتضرین والمستشفیات وعیادات  
األطباء وعیادات األسنان ومراكز الطوارئ المستقلة ومنشآت الرعایة الطارئة ومراكز الوالدة  

ومنشآت التعافي بعد الجراحة ومنشآت رعایة ذوي الفشل الكلوي المتأخر ومنشآت الرعایة 
األمد (ومنھا منشآت رعایة التمریض المتخصصة والمتوسطة المرخصة بقانون   الطویلة

)Nursing Home Care Act ) أو قانون (ID/DD Community Care Act  أو قانون (
)MC/DD Act  ومنشآت التأھیل النفسي المتخصص ومنشآت المساعدة المعیشیة ومنشآت ((

الصحة النفسیة والعیادات الخارجیة ومراكز الدعم المعیشي ومنشآت المساعدة الطبیة ومراكز 
الصحة العامة ومنشآت التأھیل ومنشآت العالج باإلقامة ومراكز الرعایة النھاریة للكبار. ال یشمل 

 مصطلح "منشآت الرعایة الصحیة" أي منشأة تدیرھا أو تملكھا حكومة الوالیة.
iii. ر أسبوعین من تلقیھ الجرعة الثانیة من  بعد مرو 19-یعتبر الفرد "متلقیًا لكامل التطعیم" ضد كوفید

اللقاحات ذات الجرعتین المصرح بھا لالستخدام الطارئ أو المرخصة أو المعتمدة من إدارة 
) أو بعد أسبوعین من تلقیھ جرعة اللقاح ذي الجرعة الوحیدة FDAالدواء والغذاء األمریكیة (

 المعتمد من إدارة الدواء والغذاء. المصرح بھ لالستخدام الطارئ أو المرخص أو 
b.   یجب أن یتلقى جمیع العاملین بالرعایة الصحیة الجرعة األولى من اللقاحات ذات الجرعتین على األقل أو

أیام من صدور ھذا األمر التنفیذي وأن یصبحوا متلقین لكامل  10اللقاح ذي الجرعة الوحیدة في خالل 
عة األولى بالنسبة للقاحات ذات الجرعتین. وأي عامل بالرعایة یوًما من تلقیھم الجر 30التطعیم خالل 

الصحیة لم یثبت أنھ متلق لكامل التطعیم یجب علیھ الخضوع للتحلیل بما یتفق مع أحكام الفقرة (د).  ولكي 
 19-یثبت العامل بالرعایة الصحیة أنھ متلق لكامل التطعیم، علیھ أن یقدم إثباتًا بالتطعیم الكامل ضد كوفید

من  19-) بطاقة سجل تطعیم كوفید 1إلى المنشأة الصحیة. ویمكن استیفاء إثبات التطعیم بتقدیم أي مما یلي: (
)  3) مستند تطعیم من جھة رعایة صحیة أو سجل صحي إلكتروني؛ (2أو صورة منھا؛ (  CDCمراكز 

 سجالت التطعیم التابعة للوالیة. 
c.  غیر المتلقین لكامل التطعیم من المبنى ما لم یلتزموا بشروط تستبعد منشأة الرعایة الصحیة العاملین بھا

 تحلیل الفیروس المنصوص علیھا في الفقرة (د).
d.  أیام من صدور ھذا األمر التنفیذي، یلزم لدخول المنشآت الصحیة أو للعمل بھا أو لھا على العاملین  10بعد

النحو المبین أدناه، إلى أن یثبتوا أنھم تلقوا  على  19-غیر المتلقین لكامل التطعیم أن یخضعوا لتحلیل كوفید
 كامل التطعیم:   

i. مرة   19-یجب على العاملین بالرعایة الصحیة غیر المتلقین لكامل التطعیم الخضوع الختبار كوفید
أسبوعیًا على األقل. یجب إجراء االختبار بتحلیل إما مصرح بھ لالستخدام الطارئ من إدارة  

)  LDTة وإما أن یجرى وفقًا لشروط االختبارات المختبریة المتطورة (الغذاء والدواء األمریكی
 .   Medicaidو Medicareالمعتمد من مراكز خدمات 

ii.  یجب إجراء ھذا االختبار المطلوب للعاملین بالرعایة الصحیة غیر المتلقین لكامل التطعیم في
أو تأكید من العامل بأن موقع عملھم بمنشأة الرعایة الصحیة أو أن تحصل المنشأة على إثبات 

 نتیجة اختباره الذي أجراه في مكان آخر سلبیة.  
iii.  توصي ھیئة الصحة العامة بإلینوي بتحلیل العاملین بالرعایة الصحیة باختبارPCR   .إن أمكن 

e. ) :إذا كان التطعیم محظوًرا على  1یستثنى بعض األفراد من شرط التطعیم الكامل في أي من الحاالت اآلتیة (
الفرد طبیًا، وھذا یشمل أي فرد مستحق لالستثناءات بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات أو أي قانون 

طعیم سیجعل الفرد مخالفًا أو متخلیًا  ) إذا كان الت2آخر یسري على االستثناءات الخاصة لذوي اإلعاقات؛ (
عن معتقدات أو ممارسات أو شعائر دینیة معتنقة بإخالص.  ویخضع األفراد الذین یثبتون أنھم معفون من 

 التطعیم لتحلیل الفیروس مرة أسبوعیًا على األقل على النحو المنصوص علیھ في الفقرة (د).  
f. ھا على سبیل المثال ال الحصر ھیئة الصحة العامة وھیئة ویجوز للھیئات التابعة لحكومة الوالیة ومن

الخدمات البشریة وھیئة خدمات الرعایة الصحیة واألسرة أن تصدر قواعد للطوارئ عند االقتضاء إلنفاذ  
 ھذا األمر التنفیذي. 

   
 المادة الثالثة: فرض التطعیم على العاملین بالمدارس. 

a.  التعریفات 
i.  موظف أو متطوع في  1"العاملین بالمدارس" أي شخص ینطبق علیھ ما یلي: (یقصد بمصطلح (

مدرسة أو دائرة تعلیمیة تخدم الطالب من الروضة حتى الثانویة أو متعاقد یقدم خدمات لھا أو  
) من 2موظف لدى كیان متعاقد یقدم الخدمات لمدرسة أو دائرة تعلیمیة أو طالب بالمدرسة؛ (

دقیقة   15أقدام) لمدة  6شخاص اآلخرین في المدرسة (بمسافة أقل من یكون على مقربة من األ
مرة أسبوعیًا على األقل بشكل منتظم حسبما تحدده المدرسة. وال یشمل مصطلح "العاملین  
بالمدرسة" أي شخص یتواجد في المدرسة لفترة قصیرة وتكون لحظات قربھ الجسدي من  

تعھدین الذین یوصلون الطلبات إلى مكان یحافظ فیھ  اآلخرین في المدرسة لحظات عابرة (مثل الم
 على تباعدھم عن اآلخرین أو إذا دخلوا المكان لمدة وجیزة ألخذ الطلبیات). 

ii.   ویقصد بمصطلح "المدرسة" أي مدرسة أساسیة أو ثانویة عامة أو خاصة، وتشمل المدارس
تشمل أي مدارس داخلیة تابعة المستقلة التي تقدم التعلیم للطالب من الروضة حتى الثانویة، وھي 

 Illinois School for theو   Philip J. Rock Center and Schoolلحكومة الوالیة مثل 
Visually Impaired  وIllinois School for the Deaf  وIllinois Mathematics and 
Science Academy إلینوي.. وال یشمل مصطلح "المدرسة" منشآت دائرة قضاء األحداث في 



 

4 
 

iii. بعد مرور أسبوعین من تلقیھ الجرعة الثانیة من   19-یعتبر الفرد "متلقیًا لكامل التطعیم" ضد كوفید
اللقاحات ذات الجرعتین المصرح بھا لالستخدام الطارئ أو المرخصة أو المعتمدة من إدارة 

وحیدة المصرح ) أو بعد أسبوعین من تلقیھ اللقاح ذي الجرعة الFDAالدواء والغذاء األمریكیة (
 بھ لالستخدام الطارئ أو المرخص أو المعتمد من إدارة الدواء والغذاء.

b.   یجب أن یتلقى جمیع العاملین بالمدارس الجرعة األولى من اللقاحات ذات الجرعتین على األقل أو جرعة
ن لكامل أیام من صدور ھذا األمر التنفیذي وأن یصبحوا متلقی 10اللقاح ذي الجرعة الوحیدة في خالل 

یوًما من تلقیھم الجرعة األولى بالنسبة للقاحات ذات الجرعتین. وأي عامل بالمدارس لم  30التطعیم خالل 
یثبت أنھ متلق لكامل التطعیم یجب علیھ الخضوع للتحلیل بما یتفق مع أحكام الفقرة (د).  ولكي یثبت العامل 

. ویمكن 19-سة إثباتًا بالتطعیم الكامل ضد كوفیدبالمدرسة أنھ متلق لكامل التطعیم، علیھ أن یقدم للمدر
أو صورة  CDCمن مراكز  19-) بطاقة سجل تطعیم كوفید1استیفاء إثبات التطعیم بتقدیم أي مما یلي: (

) سجالت التطعیم التابعة 3) مستند تطعیم من جھة رعایة صحیة أو سجل صحي إلكتروني؛ (2منھا؛ (
 للوالیة. 

c. ن بھا غیر المتلقین لكامل التطعیم من مبناھا ما لم یلتزموا بشروط تحلیل الفیروس تستبعد المدرسة العاملی
 المنصوص علیھا في الفقرة (د).  

d.  أیام من صدور ھذا األمر التنفیذي، یلزم لدخول المدارس أو للعمل بھا أو لھا على العاملین غیر  10بعد
النحو المبین أدناه، إلى أن یثبتوا أنھم تلقوا كامل  على 19-المتلقین لكامل التطعیم أن یخضعوا لتحلیل كوفید

 التطعیم:  
i. مرة    19-یجب على العاملین بالمدارس غیر المتلقین لكامل التطعیم الخضوع الختبار كوفید

أسبوعیًا على األقل. ویجب إجراء االختبار بتحلیل إما مصرح بھ لالستخدام الطارئ من إدارة  
)  LDTا أن یجرى وفقًا لشروط االختبارات المختبریة المتطورة (الغذاء والدواء األمریكیة وإم
 .   Medicaidو Medicareالمعتمد من مراكز خدمات 

ii.  یجب إجراء ھذا االختبار المطلوب للعاملین بالمدارس غیر المتلقین لكامل التطعیم في موقع
یجة اختباره الذي عملھم بالمدرسة أو أن تحصل المدرسة على إثبات أو تأكید من العامل بأن نت

 أجراه في مكان آخر سلبیة.  
iii.  توصي ھیئة الصحة العامة بإلینوي بتحلیل العاملین بالمدارس باختبارPCR  .إن أمكن 

e. ) :إذا كان التطعیم محظوًرا على  1یستثنى بعض األفراد من شرط التطعیم الكامل في أي من الحاالت اآلتیة (
الستثناءات بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات أو أي قانون الفرد طبیًا، وھذا یشمل أي فرد مستحق ل

) إذا كان التطعیم سیجعل الفرد مخالفًا أو متخلیًا  2آخر یسري على االستثناءات الخاصة لذوي اإلعاقات؛ (
عن معتقدات أو ممارسات أو شعائر دینیة معتنقة بإخالص.  ویخضع األفراد الذین یثبتون أنھم معفون من 

 یم لتحلیل الفیروس مرة أسبوعیًا على األقل على النحو المنصوص علیھ في الفقرة (د).  التطع
f.  ویجوز للھیئات التابعة لحكومة الوالیة ومنھا على سبیل المثال ال الحصر ھیئة الصحة العامة ومجلس

  التعلیم بوالیة إلینوي أن تصدر قواعد للطوارئ عند االقتضاء إلنفاذ ھذا األمر التنفیذي.
   

 المادة الرابعة: فرض التطعیم على العاملین بالتعلیم العالي. 
a.  التعریفات 

i. ) :موظف أو 1یقصد بمصطلح "العاملین بالتعلیم العالي" أي شخص ینطبق علیھ ما یلي (
متطوع في مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي أو متعاقد یقدم خدمات لھا أو موظف لدى كیان  

) من یكون على مقربة من 2الخدمات لمؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي؛ (متعاقد یقدم 
األشخاص اآلخرین في الحرم الجامعي أو في مبنى أو موقع تابع للحرم الجامعي (بمسافة أقل 

دقیقة مرة أسبوعیًا على األقل بشكل منتظم. وال یشمل مصطلح "العاملین   15أقدام) لمدة  6من 
خص یتواجد في الحرم الجامعي أو في موقع خارجي تابع للحرم الجامعي بالتعلیم العالي" أي ش

لفترة قصیرة وتكون لحظات قربھ الجسدي من اآلخرین في الموقع لحظات عابرة (مثل  
المتعھدین الذین یوصلون الطلبات إلى مكان یحافظ فیھ على تباعدھم عن اآلخرین أو إذا دخلوا  

 المكان لمدة وجیزة ألخذ الطلبیات).
ii.   مصطلح "مؤسسة تعلیم عالي" یقصد بھا أي كلیة أو جامعة أو كلیة مجتمعیة أو معھد متوسط أو

معھد مدرسة تجاریة أو فنیة أو مھنیة عامة كانت أو خاصة أو المؤسسات التعلیمیة األخرى 
 التي تمنح الشھادات أو البرامج أو التعلیم بعد الثانویة العامة. 

iii.  التعلیم العالي" أي فرد ملتحق بالبرامج الدراسیة المعتمدة أو غیر یقصد بمصطلح "طالب
المعتمدة في مؤسسة تعلیم عالي، سواء داخل الحرم الجامعي أو بموقع خارجي تابع لھ. وال 

یشمل مصطلح "طالب التعلیم العالي" األفراد الذین یستكملون برامجھم الدراسیة بالكامل عن  
 بعد. 

iv. بعد مرور أسبوعین من تلقیھ الجرعة الثانیة   19-كامل التطعیم" ضد كوفیدیعتبر الفرد "متلقیًا ل
من اللقاحات ذات الجرعتین المصرح بھا لالستخدام الطارئ أو المرخصة أو المعتمدة من إدارة 

) أو بعد أسبوعین من تلقیھ اللقاح ذي الجرعة الوحیدة FDAالدواء والغذاء األمریكیة (
 رئ أو المرخص أو المعتمد من إدارة الدواء والغذاء. المصرح بھ لالستخدام الطا

b.  یجب أن یتلقى جمیع العاملین بالتعلیم العالي الجرعة األولى من اللقاحات ذات الجرعتین على األقل أو اللقاح
أیام من صدور ھذا األمر التنفیذي وأن یصبحوا متلقین لكامل التطعیم   10ذي الجرعة الوحیدة في خالل 

ا من تلقیھم الجرعة األولى بالنسبة للقاحات ذات الجرعتین. وأي عامل أو طالب بالتعلیم یومً  30خالل 
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العالي لم یثبت أنھ متلق لكامل التطعیم یجب علیھ الخضوع للتحلیل بما یتفق مع أحكام الفقرة (د).  ولكي 
مؤسسة التعلیم العالي إثباتًا  یثبت العامل أو الطالب بالتعلیم العالي أنھ متلق لكامل التطعیم، علیھ أن یقدم ل

) بطاقة سجل تطعیم  1. ویمكن استیفاء إثبات التطعیم بتقدیم أي مما یلي: (19-بالتطعیم الكامل ضد كوفید
) مستند تطعیم من جھة رعایة صحیة أو سجل صحي  2أو صورة منھا؛ ( CDCمن مراكز  19-كوفید

 ) سجالت التطعیم التابعة للوالیة. 3إلكتروني؛ (
c.  عد مؤسسة التعلیم العالي العاملین بھا وطالبھا غیر المتلقین لكامل التطعیم من مبانیھا ما لم یلتزموا تستب

 بشروط تحلیل الفیروس المنصوص علیھا في الفقرة (د).  
d.  أیام من صدور ھذا األمر التنفیذي، یلزم لدخول مؤسسات التعلیم العالي أو للعمل بھا أو لھا على   10بعد

على النحو المبین أدناه، إلى   19-ا وطالبھا غیر المتلقین لكامل التطعیم أن یخضعوا لتحلیل كوفیدالعاملین بھ
 أن یثبتوا أنھم تلقوا كامل التطعیم:  

i.  یجب على العاملین بمؤسسات التعلیم العالي وطالبھا غیر المتلقین لكامل التطعیم الخضوع
إجراء االختبار بتحلیل إما مصرح بھ  مرة أسبوعیًا على األقل. ویجب  19-الختبار كوفید

لالستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة وإما أن یجرى وفقًا لشروط االختبارات  
 .   Medicaidو Medicare) المعتمد من مراكز خدمات LDTالمختبریة المتطورة ( 

ii. علیم العالي غیر المتلقین یجب إجراء ھذا االختبار المطلوب للعاملین بالتعلیم العالي وطالب الت
لكامل التطعیم في موقع عملھم أو دراستھم بمؤسسات التعلیم العالي أو أن تحصل مؤسسة التعلیم 

العالي على إثبات أو تأكید من العامل بھا أو الطالب غیر المتلقي لكامل التطعیم بأن نتیجة  
 اختباره الذي أجراه في مكان آخر سلبیة. 

iii.  توصي ھیئة الصحة العامة بإلینوي بتحلیل العاملین بالتعلیم العالي وطالبھ باختبارPCR   إن
 أمكن. 

e. ) :إذا كان التطعیم محظوًرا على  1یستثنى بعض األفراد من شرط التطعیم الكامل في أي من الحاالت اآلتیة (
كیین ذوي اإلعاقات أو أي قانون الفرد طبیًا، وھذا یشمل أي فرد مستحق لالستثناءات بموجب قانون األمری

) إذا كان التطعیم سیجعل الفرد مخالفًا أو متخلیًا  2آخر یسري على االستثناءات الخاصة لذوي اإلعاقات؛ (
عن معتقدات أو ممارسات أو شعائر دینیة معتنقة بإخالص.  ویخضع األفراد الذین یثبتون أنھم معفون من 

 ا على األقل على النحو المنصوص علیھ في الفقرة (د).  التطعیم لتحلیل الفیروس مرة أسبوعیً 
f.  ویجوز للھیئات التابعة لحكومة الوالیة ومنھا على سبیل المثال ال الحصر ھیئة الصحة العامة ومجلس

الكلیات المجتمعیة ومجلس التعلیم العالي بوالیة إلینوي أن تصدر قواعد للطوارئ عند االقتضاء إلنفاذ ھذا  
 ي.  األمر التنفیذ

 المادة الخامسة: فرض التطعیم في منشآت اإلقامة الجماعیة المملوكة أو المدارة من حكومة الوالیة.
a.  التعریفات 

i.  یقصد بمصطلح "منشآت اإلقامة الجماعیة المملوكة أو المدارة من حكومة الوالیة" منشآت اإلقامة
ت البشریة وإدارة السجون  الجماعیة التي تدیرھا إدارة شؤون المحاربین القدامى وھیئة الخدما

 ودائرة قضاء األحداث في إلینوي.
ii. بعد مرور أسبوعین من تلقیھ الجرعة الثانیة من   19-یعتبر الفرد "متلقیًا لكامل التطعیم" ضد كوفید

اللقاحات ذات الجرعتین المصرح بھا لالستخدام الطارئ أو المرخصة أو المعتمدة من إدارة 
) أو بعد أسبوعین من تلقیھ اللقاح ذي الجرعة الوحیدة المصرح FDAالدواء والغذاء األمریكیة (

 بھ لالستخدام الطارئ أو المرخص أو المعتمد من إدارة الدواء والغذاء.
b.   یجب أن یتلقى جمیع الموظفین العاملین بمنشآت اإلقامة الجماعیة المملوكة أو المدارة من حكومة الوالیة كلتا

، وذلك قابل 2021أكتوبر  4الجرعتین من اللقاحات ذات الجرعتین أو اللقاح ذي الجرعة الوحیدة قبل 
 للتفاوض.  

c. شآت اإلقامة الجماعیة المملوكة أو المدارة من یجب أن یتلقى جمیع المتعھدین والبائعین العاملین في من
أكتوبر   4حكومة الوالیة كلتا الجرعتین من اللقاحات ذات الجرعتین أو اللقاح ذي الجرعة الوحیدة قبل 

. ویستثنى من ذلك أي شخص یتواجد في منشأة من منشآت اإلقامة الجماعیة المملوكة أو المدارة من 2021
لحظات قربھ الجسدي من اآلخرین في المكان لحظات عابرة، وذلك حسبما   الوالیة لفترة قصیرة وتكون

تقرره المنشأة (مثل المتعھدین الذین یوصلون الطلبات إلى مكان یحافظ فیھ على تباعدھم عن اآلخرین أو إذا  
 دخلوا المكان لمدة وجیزة ألخذ الطلبیات).  

d.  ولكي یثبت موظف الوالیة أو المتعھد أو البائع في منشآت اإلقامة الجماعیة المملوكة أو المدارة من الوالیة
. ویمكن استیفاء إثبات  19-أنھ متلق لكامل التطعیم، علیھ أن یقدم للمنشأة إثباتًا بالتطعیم الكامل ضد كوفید

) مستند 2أو صورة منھا؛ (  CDCمن مراكز   19-) بطاقة سجل تطعیم كوفید1التطعیم بتقدیم أي مما یلي: (
 ) سجالت التطعیم التابعة للوالیة. 3تطعیم من جھة رعایة صحیة أو سجل صحي إلكتروني؛ (

e. ) :إذا كان التطعیم محظوًرا على  1یستثنى بعض األفراد من شرط التطعیم الكامل في أي من الحاالت اآلتیة (
الستثناءات بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات أو أي قانون الفرد طبیًا، وھذا یشمل أي فرد مستحق ل

) إذا كان التطعیم سیجعل الفرد مخالفًا أو متخلیًا  2آخر یسري على االستثناءات الخاصة لذوي اإلعاقات؛ (
عن معتقدات أو ممارسات أو شعائر دینیة معتنقة بإخالص.  ویخضع األفراد الذین یثبتون أنھم معفون من 

 یم لمقتضیات أخرى الختبار الفیروس.  التطع
f.  نوجھ فریق عالقات العمالة بإدارة خدمات اإلدارة المركزیة في إلینوي بالتفاوض بشأن إنفاذ ھذا األمر

 التنفیذي مع نقابات العمال المعنیة والتفاوض حول نصوص ھذا األمر حسبما یكون مناسبًا قانونًا. 
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   یم واالختبار.المادة السادسة: مقتضیات أخرى للتطع

a.   لیس في ھذا األمر التنفیذي ما یمنع أي جھة من أن تفرض على العاملین بھا أو المتعاقدین معھا أو طالبھا أو
 زوارھا مقتضیات أخرى للتطعیم أو االختبار تتجاوز نصوص ھذا األمر التنفیذي.   

b. طوارئ الالزمة إللزام المنشآت  یجوز لھیئة الصحة العامة ومجلس التعلیم بوالیة إلینوي تطبیق قواعد ال
والمؤسسات بزیادة مرات إجراء االختبارات التي یفرضھا ھذا األمر التنفیذي، ولیس في ھذا األمر التنفیذي ما  

یقصد بھ إلغاء أو استبدال أي بروتوكوالت خاصة بھیئة الصحة العامة مطبقة على المنشآت ترید بھا الھیئة زیادة 
 ي المناطق ذات معدالت العدوى المرتفعة أو في المنشآت التي تشھد تفشیًا للفیروس. مرات إجراء االختبارات ف

c. 19-وندعو جمیع الجھات إلى تنفیذ برامج صارمة للتطعیم واالختبار للحد من انتشار كوفید . 
 

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

نا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة  والذي یكون نافذًا بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض، قرر
 مستقلة.  

 

یحل ھذا األمر التنفیذي محل أي نص مخالف من أي أمر تنفیذي سابق ویلغیھ.  المادة الثامنة: األوامر التنفیذیة السابقة.
 وتظل أي أحكام ال تتعارض مع أحكام ھذا األمر التنفیذي ساریة ونافذة تمام النفاذ.

 

 
 

       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          

 
 
 

 2021أغسطس/آب،  26صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2021أغسطس/آب،  26مقدم من سكرتیر الوالیة في 


