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 28-2021األمر التنفیذي 

 ) 93رقم   19-(األمر التنفیذي بشأن كوفید

جائحة تسببت في مرض غیر عادي وتسببت في خسائر جسیمة في  2020تواجھ والیة إلینوي منذ أوائل مارس/آذار  حیث
 من سكان الوالیة، 25000ملیون شخص وحصدت أرواح أكثر من  1,6األرواح، حیث أصابت عدوى المرض أكثر من 

دائمة لحكومة الوالیة وال سیما خالل ھذه األزمة إن حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم المسؤولیات ال وحیث
 الصحیة، 

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

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

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

بالمائة من   99) إلى أن ساللة دلتا تشكل اآلن أكثر من CDCفحة األمراض والوقایة منھا (تشیر تقدیرات مراكز مكا وحیث
 جمیع حاالت سالالت فیروس كورونا في الوالیات المتحدة، 

توجیھاتھا موصیة فیھا بارتداء الكمامات في األماكن العامة المغلقة التي تزید فیھا معدالت   CDCأصدرت مراكز  وحیث
تلقوا كامل التطعیم، وكذلك في حالة اإللزام بقوانین أو قواعد أو لوائح فیدرالیة أو خاصة بالوالیة أو محلیة أو  العدوى، حتى لمن

 قبلیة أو إقلیمیة، ومن ضمنھا توجیھات األعمال التجاریة وأماكن العمل المحلیة،

نتیجة ساللة دلتا المتحورة كما تعرضت   حدث نقص في أسّرة العنایة المركزة المتوفرة في عدة مناطق في أنحاء البلد وحیث
 %، 20الكثیر من مناطق والیة إلینوي أیًضا لنقص في أسرة العنایة المركزة ألدنى من 

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

أن التطعیم ھو أھم استراتیجیات الوقایة الصحیة العامة للقضاء على الجائحة وتوصي بتطعیم   CDCأقرت مراكز  ،وحیث
ع وقت ممكن لمساعدة برامج الرعایة التي تشمل مراكز الرعایة النھاریة المرخصة على  العاملین بدور رعایة األطفال في أسر

 حمایة أطقم العمل واألطفال وعائالت األطفال،

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

 عاًما،  12صغر من عمر لیست متاحة بعد لألطفال األ 19لقاحات كوفید وحیث إن 

ملیون شخص من سكان إلینوي كامل التطعیم للحمایة من سرعة انتشار ساللة دلتا، یظل  6,8إنھ وبینما تلقى أكثر من  وحیث
من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى لضمان زیادة أعداد المطعمین وتطعیم األشخاص العاملین في أوساط معینة یزداد فیھا 

 ،12الخطر مثل المتعاملین مع األطفال تحت عمر 

إنھ وفي ظل تعرض الوالیة لزیادة في عدوى ساللة دلتا شھدت مراكز الرعایة النھاریة المرخصة زیادة في تفشي  وحیث
  مركز حتى اآلن، 379حالة انتشار للعدوي في  433العدوى، ما أدى إلى وقوع نحو 



، والتطعیم مع  19-المتاحة ضد كوفیدإن زیادة معدالت التطعیم في دور رعایة األطفال ھو أقوى التدابیر الوقائیة  وحیث
 الكمامات والتحلیل من أھم التدابیر الالزمة لضمان السالمة في رعایة األطفال إلى أقصى قدر ممكن، 

في مراكز الرعایة النھاریة المرخصة أمر في غایة األھمیة بسبب وجود األطفال الذین ال  19-إن وقف انتشار كوفید وحیث
  العمر، یمكن تطعیمھم بسبب عامل

یساعد إلزام العاملین في مراكز الرعایة النھاریة المرخصة بالتطعیم أو الخضوع لتحلیل الفیروس بانتظام في منع انتشار   وحیث
الفیروس وتقلیل نقل العدوى للضعاف المعرضین غالبًا لخطر أكبر من غیرھم بالمرض الخطیر، ومنھم األفراد المقیمون مع  

 األطفال الصغار، 

ن فرض التدابیر الوقائیة على مستوى الوالیة إجراء ضروري لحمایة الضعاف على وجھ الخصوص وكذلك العاملین إ وحیث
 في ھذه المنشآت،

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

والتھدید المستمر من ساللة دلتا ونظًرا للعدد الكبیر من الناس الذین لم یتلقوا   19-إنني وفي ظل استمرار تفشي كوفید وحیث
تشكل حالة طوارئ وبائیة  19-أن الظروف الحالیة في إلینوي المتعلقة بانتشار كوفید 2021أكتوبر  15التطعیم بعد، أعلنت في 

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

 Illinois Emergency، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، ووفقًا لدستور إلینوي والمواد (علیھ بناء
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:

 المرخصة  اریةالنھ الرعایة بمراكز العاملین على واالختبار التطعیم فرض  األولى: المادة

a.  التعریفات 
i.  یقصد بمصطلح "مركز الرعایة النھاریة المرخص" منشأة رعایة األطفال التي تعمل في تقدیم الرعایة

عاًما في منشأة رعایة ولیس  12أطفال من المیالد حتى عمر  3ساعة في الیوم ألكثر من  24ألقل من 
). ال یشمل  DCFSطفل واألسرة (منزل أسري على أن تكون المنشأة مرخصة من إدارة خدمات ال

 مصطلح "مراكز الرعایة النھاریة المرخصة" أي منشأة تدیرھا أو تملكھا حكومة الوالیة.
ii.  ) :1یقصد بمصطلح "العاملین في مراكز الرعایة النھاریة المرخصة" أي شخص ینطبق علیھ ما یلي (

للمركز أو موظف لدى جھة موظف أو متطوع في مركز رعایة نھاریة مرخص أو متعاقد یقدم خدمات 
) من یكون على مقربة من األشخاص اآلخرین في مركز 2متعاقدة لتقدیم الخدمات لمركز الرعایة؛ (

دقیقة مرة أسبوعیًا على األقل بشكل منتظم حسبما   15أقدام) ألكثر من  6الرعایة (بمسافة أقل من 
رعایة النھاریة المرخصة" أي شخص یحدده مركز الرعایة. وال یشمل مصطلح "العاملین في مراكز ال 

یتواجد في المركز لفترة قصیرة فقط وتكون لحظات قربھ الجسدي من اآلخرین في المدرسة لحظات 
عابرة (مثل المتعھدین الذین یوصلون الطلبیات إلى مكان یحافظ فیھ على تباعدھم عن اآلخرین أو إذا  

 دخلوا المكان لمدة وجیزة ألخذ الطلبیات). 
iii. بعد مرور أسبوعین من تلقیھ الجرعة الثانیة من   19-فرد "متلقیًا لكامل التطعیم" ضد كوفیدیعتبر ال

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

 الطارئ أو المرخص أو المعتمد من إدارة الدواء والغذاء. 
 

b.  یجب أن یتلقى جمیع العاملین في مراكز الرعایة النھاریة المرخصة الجرعة األولى من اللقاحات ذات الجرعتین
والجرعة الثانیة من اللقاحات ذات الجرعتین قبل  2021دیسمبر  3على األقل أو اللقاح ذي الجرعة الوحیدة قبل 

لم یثبت أنھ متلق لكامل التطعیم یجب علیھ . وأي عامل بمراكز الرعایة النھاریة المرخصة 2022ینایر  3
ولكي یثبت العامل بمركز الرعایة النھاریة المرخص أنھ متلق   الخضوع للتحلیل بما یتفق مع أحكام الفقرة (د).

. ویجوز استیفاء إثبات التطعیم من  19-لكامل التطعیم، علیھ أن یقدم للمركز إثباتًا بالتطعیم الكامل ضد كوفید
)  2أو صورة منھا؛ ( CDCمن مراكز  19-) بطاقة سجل تطعیم كوفید1أحد المستندات التالیة: (خالل تقدیم 

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

c.  سواء كانوا  تحتفظ مراكز الرعایة النھاریة المرخصة بمستندات إثبات التطعیم الخاصة بجمیع العاملین بھا
موظفین أو متطوعین أو متعاقدین مع المركز.  كما تحتفظ مراكز الرعایة النھاریة المرخصة بمستندات إثبات  

لجمیع العاملین بھا غیر المطعمین وذلك للموظفین  -على األقل التحلیل األسبوعي  - 19-تحلیل كوفید
تعاقدة لتقدیم الخدمات لمراكز الرعایة النھاریة والمتطوعین بالمركز. أما بالنسبة للعاملین لدى الجھات الم

المرخصة فیلزم على جھة عملھم االحتفاظ بسجالتھم الخاصة بإثبات التطعیم أو التحلیل األسبوعي. على أن تقدم 
 ھذه السجالت إلى مركز الرعایة متى یطلبھا.    

 
d.  یلزم لدخول مراكز الرعایة النھاریة المرخصة أو للعمل بھا أو لھا على العاملین بھا  2021دیسمبر  3ابتداء من ،

ویجب على  إلى أن یثبتوا أنھم تلقوا كامل التطعیم. 19-غیر المتلقین لكامل التطعیم أن یخضعوا الختبار كوفید



مرة   19-قین لكامل التطعیم الخضوع الختبار كوفیدالعاملین بمراكز الرعایة النھاریة المرخصة غیر المتل
 أسبوعیًا على األقل. 

i.  یجب إجراء االختبار بتحلیل إما مصرح بھ لالستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة وإما
) المعتمد من مراكز خدمات  LDTأن یجرى وفقًا لشروط االختبارات المختبریة المتطورة (

Medicare وMedicaid  .األمریكیة 
ii.  .یجب أن یقدم العامل بمركز الرعایة النھاریة المرخص للمركز إثباتًا أو تأكیدًا الختبار كوفید سلبي 
iii.  توصي ھیئة الصحة العامة بإلینوي بتحلیل العاملین بمراكز الرعایة النھاریة المرخصة باختبارPCR  

 إن أمكن. 
 

e.  بھا غیر المتلقین لكامل التطعیم من مبانیھا ما لم یلتزموا  تستبعد مراكز الرعایة النھاریة المرخصة العاملین
 بشروط تحلیل الفیروس المنصوص علیھا في الفقرة (د). 

 
f.   یجوز لمراكز الرعایة النھاریة المرخصة أن تسمح للعاملین المرخصین لدیھا بالتواجد بالمنشأة أثناء انتظار

لذي یفرضھ ھذا األمر التنفیذي شریطة أال یكون لدیھم أي  نتیجة تحلیل كوفید األسبوعي أو األقل من األسبوعي ا
 تستدعي استبعاد الفرد إلى أن تظھر نتیجة االختبار.  19-أعراض كوفید

 
g.   ال یشكل إلزام التطعیم أو التحلیل أو استبعاد العاملین بمراكز الرعایة النھاریة على النحو الذي ینص علیھ ھذا

 Department of Public Healthحجًرا صحیًا بموجب قانون ھیئة الصحة العامة (األمر التنفیذي عزًال أو 
Act, 20 ILCS 2305/1.1 et seq .ویجوز فرضھ دون أمر قضائي ودون أمر من سلطة الصحة المحلیة (. 

 
h. ) :التطعیم محظوًرا على  ) إذا كان 1یستثنى بعض األفراد من أي إلزام بالتطعیم الكامل في أي من الحاالت اآلتیة

 Americansالفرد طبیًا، وھذا یشمل أي فرد مستحق لالستثناءات بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات (
with Disabilities Act ) إذا كان  2) أو أي قانون آخر یسري على االستثناءات الخاصة لذوي اإلعاقات؛ (

على أن    ات أو ممارسات أو شعائر دینیة معتنقة اعتناقًا مخلًصا.التطعیم سیجعل الفرد مخالفًا أو متخلیًا عن معتقد
یخضع األفراد الذین یثبتون أنھم معفون من التطعیم لتحلیل الفیروس مرة أسبوعیًا على األقل على النحو 

  المنصوص علیھ في الفقرة (د).
 

i. ) ویجوز إلدارة خدمات الطفل واألسرةDCFS) 5) بمقتضى القانون  ILCS 100/5-45  أن تصدر قواعد (
   طارئة عند االقتضاء إلنفاذ ھذا األمر التنفیذي.

 
 واالختبار  للتطعیم أخرى مقتضیات الثانیة: المادة

 
a. بالمجتمعات المحلیة متاحة  المعلومات عن موارد االختبار المتاحة ومنھا مواقع االختبار المدعومة من الوالیة

لیس في ھذا األمر التنفیذي ما یمنع أي جھة عامة كانت أو    .http://dph.illinois.gov/testing على:
أن تفرض على العاملین أو المتعاقدین أو الزوار مقتضیات أخرى للتطعیم أو  خاصة أو أي حكومة محلیة من 

ھذا األمر التنفیذي، وھذا یشمل إلزام التطعیم الكامل في أي موعد قبل التاریخ الذي  االختبار تتجاوز مقتضیات 
  یفرضھ ھذا األمر التنفیذي.

 
b.   لیس في ھذا األمر التنفیذي ما یمنع أي جھة عامة كانت أو خاصة أو أي حكومة محلیة من أن تفرض على

الكامل دون توفیر البدیل الختبار الفیروس اختباًرا أسبوعیًا، وفقًا  العاملین أو المتعاقدین أو الزوار إثبات التطعیم 
 للقانون الساري. 

 
 االستثناء  بند الثالثة: المادة

 
 ال یفسر أي نص من ھذا األمر التنفیذي على أنھ یتعارض مع أي قانون فیدرالي أو قانون من قوانین الوالیة.

 
 النصوص استقاللیة الرابعة: المادة

 
رار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة من قبل أي محكمة مختصة إذا صدر ق

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

 
 النفاذ  تاریخ الخامسة: المادة

 
 یعمل بھذا األمر التنفیذي فور إیداعھ لدى سكرتیر الوالیة ویظل ساریًا حتى یُلغى أو یُعدل.

 

 ________________________________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم   

 
 

http://dph.illinois.gov/testing


 
 2021أكتوبر/تشرین األول،  22صادر عن الحاكم بتاریخ 

 2021أكتوبر/تشرین األول،   22ُمقدم من سكرتیر الوالیة في 
 


