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 24-2021األمر التنفیذي 
 ) 90رقم   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، 24500شخص وحصدت أرواح أكثر من  1590000أصابت عدوى المرض أكثر من  

األوقات وال سیما خالل ھذه  حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة في جمیع وحیث إن
 األزمة الصحیة، 

قررت ھیئة الصحة العامة في إلینوي أن ساللة "دلتا" المتحورة قد انتشرت بسرعة في إلینوي وأشارت مراكز مكافحة وحیث 
% من حاالت اإلصابة في بیانات العدوى التي جمعت في الوالیة على 96,6) إلى أن ساللة "دلتا" تشكل CDCاألمراض (

 ، 2021أغسطس  28أسابیع المنتھیة في  4مدى فترة الـ 

إلى إن ساللة "دلتا" المتحورة أكثر فتًكا وأسرع انتشاًرا من السالالت المنتشرة السابقة وتشكل  CDCأشارت مراكز  وحیث
 ر جسیمة جدیدة على الجھود المتواصلة لكبح انتشار الفیروس،مخاط

إلى أن ساللة "دلتا" المتحورة قد تسبب أیًضا مرًضا أشد من السالالت السابقة من الفیروس   CDCتشیر بیانات مراكز  وحیث
 على غیر المطعمین، 

ائة من جمیع حاالت سالالت فیروس كورونا  بالم 90إلى أن ساللة دلتا تشكل اآلن أكثر من  CDCتشیر تقدیرات مراكز وحیث 
 في الوالیات المتحدة،

 أصبحت جمیع مقاطعات والیة إلینوي اآلن مناطق موبوءة، وحیث

 2021یونیو  16حالة في   524(من  19-تشھد جمیع مناطق الوالیة زیادة في استخدام أسّرة المستشفیات لحاالت كوفید  وحیث
یونیو   15حالة في  156(من  19-وكذلك أسّرة العنایة المركزة أیًضا لمرضى كوفید )2021سبتمبر   13حالة في  2263إلى 

 )، 2021سبتمبر  15حالة في  519إلى  2021

حدث نقص في أسّرة العنایة المركزة في عدة مناطق في أنحاء البلد نتیجة ساللة دلتا المتحورة كما تعرضت الكثیر من  وحیث
العنایة المركزة نتیجة ھذه الساللة، على سبیل المثال تشیر ھیئة الصحة العامة إلى أنھ لم   مناطق إلینوي أیًضا لنقص في أسرة

 ،2021سبتمبر  16منذ  5یعد ھناك أسّرة عنایة مركزة متاحة في المنطقة 

ات  إلى أن التباعد االجتماعي والكمامات وغیرھا من احتیاط CDCتشیر عدة دراسات نشرتھا أو أشارت إلیھا مراكز  وحیث
 الصحة العامة أثبتت أھمیتھا في إبطاء ووقف انتشار الفیروس، 

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



المراحل العمریة في األسبوع عاًما أعلى معدل من اإلصابات الجدیدة من بین جمیع  20شھدت المرحلة العمریة تحت  وحیث
 شخص في تلك المرحلة العمریة، 100000حالة من كل  257، حیث بلغ معدل اإلصابات 2021سبتمبر  11المنتھي في 

  2021سبتمبر  4عاًما في إلینوي طفرة في اإلصابات الجدیدة في األسبوع المنتھي في  20شھدت المرحلة العمریة تحت  وحیث
 شخص في تلك المرحلة العمریة، 100000حالة من كل  300بمعدل 

  100000كل  حالة اسبوعیًا من 1320شھدت المنطقة الجنوبیة من إلینوي أعلى معدل لإلصابات الجدیدة حیث بلغت  وحیث
 عاًما، 17و 12طفل بالمرحلة بین 

أن التطعیم ھو أھم استراتیجیات الوقایة الصحیة العامة للقضاء على الجائحة وتوصي بتطعیم   CDCأقرت مراكز  وحیث
 المعلمین والعاملین بالمدارس والطالب المؤھلین للتطعیم بأسرع وقت ممكن،

إلى جانب الكمامات واالختبار المنتظم، فھي من أھم التدابیر   19-حمي من كوفیدإن زیادة معدالت التطعیم في المدارس ی وحیث
 الالزمة للتعلیم الحضوري اآلمن إلى أقصى حد، 

 %49,08عاًما في إلینوي وصل  17و 12عاًما بعد، ومعدل التطعیم للشباب بین  12ال یمكن تطعیم األطفال تحت عمر  وحیث

من أھم التدابیر التي تحمي المدارس من 19-بأن البقاء بالمنزل عند اإلصابة بكوفید CDCتنصح إرشادات مراكز  وحیث
 العدوى ومنع انتشارھا وإصابة اآلخرین،

یوًما  14في غضون  19-عّرفت ھیئة الصحة العامة تفشي العدوى بأنھا ثبوت إصابة شخصین أو أكثر بأعراض كوفید وحیث
ض وأن یكونوا مصابین بسبب التعرض المشترك للمرض بسبب اللقاء داخل المدرسة وأنھم من عائالت مختلفة  من بعضھم البع

 ولیسوا مخالطین خارج المدرسة،

(مؤكدة  أقدام من شخص مصاب بالعدوى 6المخالط بأنھ شخص كان مقتربًا بمسافة أقل من  CDCعّرفت مراكز  وحیث
ساعة في   24دقیقة أو أكثر على مدى فترة  15) لمدة إجمالیة تبلغ باألعراض الطبیة المطابقةإصابتھ بالتحلیل المختبري أو 
 حجرة صف مدرسیة مغلقة،   

أن تعریف المخالط في حجرة الصف المدرسیة المغلقة یستثني التالمیذ الذین كانوا على مقربة   CDCحددت مراكز  وحیث
) في حال كان كل باألعراض الطبیة المطابقةأقدام من تلمیذ مصاب بالعدوى (مؤكدة إصابتھ بالتحلیل المختبري أو  3بمسافة 

المحكمة الملبس طوال الوقت. وھذا   الكماماتبارتداء  بالشكل الصحیح والمستمرمن التلمیذ المصاب والتلمیذ المخالط ملتزمین 
 االستثناء ال ینطبق على المعلمین أو طاقم المدرسة أو غیرھم من البالغین المتواجدین في حجرات الصف المدرسیة،  

 في المدارس، 19-ن یبقى بالمنزل كل من یخالط المصابین أو المشتبھ بإصابتھم بفیروس كوفیدبأ CDCتوصي مراكز وحیث 

إن التحكم في نسبة اإلشغال ومنع حضور المؤكدة إصابتھم أو المشتبھ بإصابتھم بالفیروس من أھم التدابیر المحافظة   وحیث
 على سالمة التعلیم الحضوري بالمدارس، 

ن  والتھدید المتزاید من ساللة دلتا ونظًرا للعدد الكبیر لغیر المطعمین (أكثر م 19-إنني وفي ظل استمرار تفشي كوفیدوحیث 
ما زالت تشكل حالة طوارئ    19-أن الظروف الحالیة في إلینوي المتعلقة بانتشار كوفید 2021سبتمبر  17%)، أعلنت في 48

 Section 4 of the Illinoisوبائیة وطوارئ 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 ن قانون  م 19)) والمادة

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

   
 المؤكدة أو المحتملة أو المخالطة لھا في المدارس  19- المادة األولى: أوامر مقتضیات االستبعاد بالنسبة لحاالت كوفید

a.  التعریفات 

i. لة المدارس المستقلة التي تقدم یقصد بمصطلح "المدرسة" أي مدرسة أساسیة أو ثانویة عامة أو خاصة، شام
. وال یشمل مصطلح "المدرسة" الجزء السكني من 12التعلیم للطالب من الروضة التمھیدیة حتى الصف 

 Philip J. Rock Centerأي مدرسة داخلیة، والتي تشمل أي مدارس داخلیة تابعة إلدارة الوالیة مثل 
and School  وIllinois School for the Visually Impaired  وIllinois School for the 

Deaf   وIllinois Mathematics and Science Academy وال یشمل مصطلح "المدرسة" المدارس .
 التابعة لدائرة قضاء األحداث في إلینوي.

ii. ) :ع في مدرسة أو  ) موظف أو متطو 1یقصد بمصطلح "طاقم المدرسة" أي شخص ینطبق علیھ ما یلي
دائرة تعلیمیة تخدم الطالب من الروضة حتى الثانویة أو متعاقد یقدم خدمات لھا أو موظف لدى كیان متعاقد 

) من یكون على مقربة من الطالب أو 2یقدم الخدمات لمدرسة أو دائرة تعلیمیة أو أي طالب بالمدرسة؛ (



دقیقة مرة أسبوعیًا على األقل بشكل  15كثر من أقدام) أل 6العاملین اآلخرین بالمدرسة (بمسافة أقل من 
منتظم حسبما تحدده المدرسة. وال یشمل مصطلح "طاقم المدرسة" أي شخص یتواجد في المدرسة لفترة  
قصیرة فقط وتكون لحظات قربھ الجسدي من اآلخرین في المدرسة لحظات عابرة (مثل المتعھدین الذین  

على تباعدھم عن اآلخرین أو إذا دخلوا المكان لمدة وجیزة ألخذ یوصلون الطلبات إلى مكان یحافظ فیھ 
 الطلبیات). 

iii. .یقصد بمصطلح "الطالب" أي طفل أو مراھق مسجل بالمدرسة 
iv.   یقصد بمصطلح "الحالة المؤكدة" الشخص الذي تكون نتیجة تحلیلھ إیجابیة في اختبار التشخیص الجزیئي

)) بغض النظر عن العالمات أو األعراض  PCRمتسلسل ((مثل اختبار تفاعل البولیمیراز ال 19-لكوفید
 الطبیة. 

v.  یقصد بمصطلح "الحالة المحتملة" الشخص الذي تكون نتیجة تحلیلھ إیجابیة في اختبار األجسام المضادة
، بغض النظر عن العالمات أو األعراض الطبیة، أو الشخص الذي تظھر علیھ أعراض مشابھة  19-لكوفید

 ان مخالًطا لحالة مؤكدة أو محتملة. وك 19-ألعراض كوفید
vi.  أقدام   6یقصد بمصطلح "المخالط" أي شخص تواجد على مقربة من حالة مؤكدة أو محتملة بمسافة أقل من

وال یشمل مصطلح "المخالط" التلمیذ الذي یتواجد على   ساعة.  24دقیقة على مدى فترة  15ألكثر من 
أقدام إذا كان كل من المخالط والحالة المؤكدة  6إلى  3بمسافة مقربة من حالة مؤكدة أو محتملة داخل الصف 

وال یشمل مصطلح "المخالط" المطعمین    أو المحملة مرتدیًا كمامتھ بالشكل الصحیح طوال مدة االقتراب.
یوًما الماضیة وال تظھر علیھم األعراض   90خالل الـ  19-كامل التطعیم أو الذین سبقت لھم اإلصابة بكوفید

 ا.حالیً 
vii.   یقصد بمصطلح "االستبعاد" التزام المدرسة برفض دخول الشخص إلى مبانیھا أو فعالیاتھا الالصفیة أو أي

فعالیة أخرى تنظمھا، بغض النظر عن انتھاء أي أوامر عزل أو حجر صحي صادرة من إدارة الصحة  
 ا صحیًا. المحلیة أو عدم صدورھا أصًال. وال یعتبر االستبعاد من المدرسة عزًال أو حجرً 

 
b.  :یجب على جمیع المدارس اتخاذ جمیع التدابیر اآلتیة لضمان سالمة الطالب وأطقم المدارس 

i.  أیام  10تستبعد المدرسة أي طالب أو موظف ینطبق علیھ مصطلح الحالة المؤكدة أو الحالة المحتملة لمدة
جیھات أخرى تصدرھا إدارة  على األقل من بدایة ظھور األعراض أو من نتیجة االختبار، أو وفقًا ألي تو

 الصحة المحلیة التي تتبع لدائرتھا المدرسة.  
ii.  أیام على األقل أو وفقًا ألي توجیھات أخرى تصدرھا   14تستبعد المدرسة أي طالب أو موظف مخالط لمدة

 10إدارة الصحة المحلیة التي تتبع لدائرتھا المدرسة، والتي قد توصي بخیارات أخرى مثل االستبعاد لمدة 
للمدرسة عوًضا عن االستبعاد أن  أیام بشرط ظھور نتیجة اختبار سلبیة في الیوم السادس. ویجوز 7أیام أو 

تسمح للمخالط الذي ال تظھر علیھ أعراض بأن یدخل مبانیھا وفعالیاتھا الالصفیة وأي فعالیات أخرى 
تنظمھا إذا تأكد أن كل من الحالة المؤكدة أو المحتملة والمخالط كانا یرتدیان الكمامات طوال فترة المخالطة 

 لط سلبیة في الیوم األول والثالث والخامس والسابع بعد المخالطة.وبشرط أن تكون نتیجة اختبار المخا
iii. ) (ب) أیام على األقل   10)، تستبعد المدرسة أي طالب أو موظف لمدة 2) و(ب) (1باإلضافة إلى الفقرتین

ساعة على توقف  48ساعة وأن تمر  24إلى أن تحتفي الحمي لمدة  19-إذا ظھرت علیھ أعراض كوفید
 اإلسھال أو القيء.

 
c. ضور بموجب ھذا األمر التنفیذي، وفقًا لألحكام توفر جمیع المدارس التعلیم عن بعد للطالب المستبعدین من الح

 Section 10-30 and 34-18.66 of the Schoolالمعلنة من المدیر التعلیمي العام في الوالیة بمقتضى المواد (
Code, 105 ILCS 5/10-30 and 105 ILCS 5/34-18.66 .من قانون المدارس ( 

d. ضم دون أن تقتصر على ھیئة الصحة العامة، أن تصدر قواعد  ویجوز للھیئات التابعة لحكومة الوالیة، والتي ت
 للطوارئ عند االقتضاء إلنفاذ ھذا األمر التنفیذي والمساعدة في تنفیذه.

 
e.  ال یوجد في ھذا األمر التنفیذي ما یمنع أي إدارة صحیة محلیة من أن تصدر أوامر العزل والحجر الصحي وفقًا لقانون

.) والئحتھ التنفیذیة،  Department of Public Health Act, 20 ILCS 2305/1.1 et seqھیئة الصحة العامة (
 أو أن تلزم المدارس باتخاذ المزید من التدابیر التي تزید على ما ینص علیھ ھذا األمر التنفیذي. 

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

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

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

  

 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          
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