
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4-2022األمر التنفیذي  2022ینایر،  13
 

 4-2022األمر التنفیذي 
 ) 99رقم   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، 28800شخص وحصدت أرواح أكثر من  2520000أصابت عدوى المرض أكثر من  
 

(كوفید   2019یروس كورونا الُمستجد  وفي ظل تعامل والیة إلینوي ومواجھتھا للكارثة الصحیة العامة الناجمة عن ف  وحیث إنھ
)، وھو مرض تنفسي حاد جدید ینتشر انتشاًرا سریعًا عن طریق الجھاز التنفسي، أصبح العبء على السكان ومقدمي الرعایة  19

 الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع أنحاء الوالیة عبئًا غیر مسبوق،
 

 ینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة، حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلوحیث إن 
 

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

 
إن ساللة "أومیكرون" المتحورة أسرع انتشاًرا من السالالت السابقة وأدت إلى زیادة كبیرة في أعداد حاالت اإلصابة   وحیث

 ، 19بكوفید 
 

أدى االنتشار السریع لساللة أومیكرون إلى زیادة أعداد المودعین بالمستشفیات في كل أنحاء الوالیة أكثر من أي وقت وحیث 
 ،19فید سابق طوال فترة جائحة كو

 
إن التباعد االجتماعي واستخدام الكمامات وغیرھا من احتیاطات الصحة العامة أثبتت أھمیتھا البالغة في إبطاء ووقف  وحیث

 ،  19انتشار كوفید 
 

أوصت توجیھات الصحة العامة أن الحد من التقارب بین األفراد غیر المتلقین لكامل التطعیم ودون المقیمین في منزل وحیث 
 ، 19واحد ھو احتیاط شدید األھمیة لكبح انتشار كوفید 

 
راد غیر المتلقین ) تعید توصیاتھا بأن ارتداء األقنعة أو الكمامات القماشیة یحمي األفCDCإن مراكز مكافحة األمراض ( وحیث

 لكامل التطعیم من الفیروس،  
 

بالمدارس من الروضة حتى الثانویة التي   19للوقایة من كوفید  CDCبأن تتبع المدارس توجیھات  CDCتنصح مراكز وحیث 
 في مناطقھا، توصي بارتداء الجمیع للكمامات والتعاون مع مسؤولي الصحة العامة المحلیة لتحدید استراتیجیات الوقایة المطلوبة 

 
ومن   19توصي بأن تستمر مراكز الرعایة النھاریة في اتباع استراتیجیات الوقایة من كوفید  CDCما زالت مراكز  وحیث

 ضمنھا ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي حتى بعد تلقي مقدمي خدمات الرعایة النھاریة وموظفیھم اللقاح،
 



 Gubernatorial Disasterفي إلینوي طوال مدة إعالنات الحاكم للطوارئ (   19-وفي ظل انتشار فیروس كوفید  وحیث إنھ
Proclamations  التنبؤات التغیر مما یصعب  الوالیة تتغیر ومستمرة في  أنحاء  الكارثة في جمیع  التي تُسبب  الظروف  فإن   (

   القاطعة بتطورات انتشار الفیروس خالل األشھر القادمة،
 

شخص من سكان  28800في الخسارة الفادحة بإزھاق أرواح ما یفوق  19وباإلضافة إلى تسبب جائحة كوفید  وحیث إنھ
إلینوي وإلحاق األذى بصحة عشرات اآلالف غیرھم، فقد تسببت في خسائر اقتصادیة كبیرة وال تزال تھدد األمن المالي لعدد  

 والوالیة،كبیر من األفراد والشركات في أنحاء الدولة 
 

 ، 19ما زالت العدید من الجھات التنفیذیة بالوالیة مستمرة في تركیز مواردھا المحدودة على مواجھة جائحة كوفید  وحیث
 

أجبرت الجائحة ھیئة الزراعة بإلینوي على التوجھ لمعالجة آثار تفشي الفیروس على سلسلة إمداد الغذاء من خالل سن   وحیث
 قواعد تنظیمیة ورقابیة على منشآت اللحوم والدواجن ومنشآت إدارة الثروة الحیوانیة،

 
مواردھا على العمل مع أصحاب مزارع الثروة أجبر تعطیل الجائحة لسوق الثروة الحیوانیة ھیئة الزراعة على تركیز  وحیث

الحیوانیة ومنتجیھا لمواجھة مشاكل التخلص اآلمن والبیئي من الحیوانات النافقة من خالل رقابتھا وقواعدھا التنظیمیة بموجب  
 )، Dead Animal Disposal Actقانون التخلص من الحیوانات النافقة (

 
من الصناعات األخرى المتضررة مباشرة من الجائحة ومنھا على سبیل المثال ال  تنظم ھیئة الزراعة وتراقب الكثیر  وحیث

الحصر أجھزة المبیدات الحشریة ومالجئ الحیوانات ومتاجر الحیوانات األلیفة ومحطات الوقود، وأن الرقابة المستمرة 
جدیدة خاصة بإجراء عملیات  والصحیحة لھذه الصناعات یتطلب من الھیئة بذل مزید من الوقت والموارد لوضع إجراءات

 التفتیش والتدریب عن بعد،
 

) فرضت على الھیئة بذل المزید من  IDOAعلى القطاعات التابعة لھیئة الزراعة ( 19-اآلثار الضارة لجائحة كوفید وحیث إن
 الوقت والموارد لتنظیم وإدارة تنفیذ برنامج إغاثة األعمال التجاریة المتعطلة،

 
نتشار المستمر المتوقع لفیروس كورونا واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع أنحاء  إنني ونظرا لالوحیث 

 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،  2022ینایر  7الوالیة خالل الشھر المقبل، أعلنت في 
 

امة التي أوردناھا أعاله أرى ضرورة إعادة إصدار  إنني وفي سعینا لمواجھة طوارئ الوباء والطوارئ الصحیة الع وحیث
  23-2020و 21-2020و   20-2020و 15-2020و 12-2020و 11-2020و 9-2020و 4-2020األوامر التنفیذیة التالیة: 

- 2021و 68-2020و 50-2020و 45-2020و 40-2020و  36-2020و 30-2020و 27-2020و 26-2020و 24-2020و
، وبموجب ذلك أضم بنود حیثیات ھذه األوامر 3-2022و 31-2021و 28-2021و 22-2021و 18-2021و 12-2021و 3

 التّنفیذیّة إلى ھذا األمر التنفیذي، 
 

 ,Sections 7(1)، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبمقتضى دستور إلینوي والمواد (بناء علیھ
7(2), 7(3), 7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 

) من قانون ھیئة إدارة الطوارئ ووفقًا للسلطات الواردة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یعمل بھ  3305
 : 2022ینایر  13ابتداء من 

 
 إعادة إصدار األوامر التنفیذیة الجزء األول: 

 
- 2020و 21-2020و 20-2020و 15-2020و 12-2020و   11-2020و 9-2020و 4-2020یعاد إصدار األوامر التنفیذیة: 

  68-2020و 50-2020و 45-2020و 40-2020و 36- 2020و 30-2020و 27-2020و 26-2020و 24-2020و 23
 ، على النحو التالي: 3-2022و 31-2021و   28-2021و 22-2021و 18-2021و 12-2021و 3-2021و

 
 (اإلعفاء من شرط اإلجازة المرضیة للموظفین الحكومیین):  4-2020األمر التنفیذي 

 
 . 2022فبرایر  5وتمدد حتى  4-2020من األمر التنفیذي  3یُعاد إصدار المادة 

 
 (الخدمات الصحیة عن بعد):  9-2020األمر التنفیذي 

 
 15-2021بصیغتھما المعدلة بموجب األمر التنفیذي   9-2020من األمر التنفیذي  10و 9یُعاد إصدار المادتین 

 . 2022فبرایر  5وتمددان حتى 
 

 (مدة إخطار ھیئة السجون في إلینوي): 11-2020األمر التنفیذي 
 

 .  2022فبرایر  5وتمدد حتى  11-2020األمر التنفیذي  من 4یُعاد إصدار المادة 
 

(فحوصات الخلفیة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة؛ مدة إخطارات دائرة قضاء   12-2020األمر التنفیذي 
 األحداث):

 
 . 2022فبرایر  5وتمددان حتى  12-2020من األمر التنفیذي  3و  1یُعاد إصدار المادتین 



 
 (تعلیق العمل بأحكام قانون المدارس في إلینوي):  15-2020األمر التنفیذي 

 
 . 2022فبرایر  5وتمدد حتى  15-2020من األمر التنفیذي  9و  8و 7و 6و 5یُعاد إصدار المواد 

 
 (شروط المعونات العامة):   20-2020األمر التنفیذي 

 
 .2022فبرایر  5بالكامل ویمدد حتى  20-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
 ي إلینوي): (إذن خروج سجناء ھیئة السجون ف  21-2020األمر التنفیذي 

 
 .2022فبرایر  5بالكامل ویمدد حتى  21-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
(إجراءات إدارة التنظیم المالي والمھني بوالیة إلینوي للمھنیین المرخصین المشاركین   23-2020األمر التنفیذي 

 في مواجھة الكارثة):  
 

 .2022فبرایر  5بالكامل ویمدد حتى  23-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

ات البشریة في إلینوي؛ تحقیقات موظفي  (برنامج الطب الشرعي التابع إلدارة الخدم 24-2020األمر التنفیذي 
 إدارة الخدمات البشریة في إلینوي):  

 
 . 2022فبرایر  5وتمددان حتى  24-2020من األمر التنفیذي  3و  1یُعاد إصدار المادتین 

 
 (القدرة االستیعابیة للمستشفیات):  26-2020األمر التنفیذي 

 
وتمدد حتى   26-2020من األمر التنفیذي  10و 9و  8و 7و  6و 5و 3(أ) و(د) و(و) و(ز) و2و 1یُعاد إصدار المواد 

 .  2022فبرایر  5
 

 على النحو التالي:   26-2020تم تعدیل ومراجعة األمر التنفیذي 
 

لمستشفیات المرخصة من إدارة الصحة العامة طوال مدة إعالنات الطوارئ أن تبني منشآت  یجوز لالمادة السابعة. 
) لتوفیر األماكن والمجالس الطبیة وأطقم التمریض والتشخیص والعالج لمرضى ACFsرعایة إسعافیة خارجیة (

 19لمواجھة جائحة كوفید أو لغیرھم من المرضى وذلك لزیادة القدرة االستیعابیة للمستشفیات اإلقلیمیة  19كوفید 
 Hospital Licensing Act, 210بمقتضى قواعد الطوارئ الصادرة عن إدارة الصحة العامة. تعلق كلیًا المادة (

ILCS 85/1 من قانون ترخیص المستشفیات وما تلیھا واللوائح المتعلقة بھا المنصوص علھا في قانون إلینوي (
) فیما ینطبق على منشآت الرعایة llinois Administrative CodeTitle 77, Part 250 of the Iاإلداري (

) شریطة أن تستوفي ھذه المنشآت المعاییر المنصوص علیھا في قواعد الطوارئ  ACFsاإلسعافیة الخارجیة (
  الصادرة من إدارة الصحة العامة.

 
 ):19-(الجثث المصابة بفیروس كوفید 27-2020األمر التنفیذي 

 
 .2022فبرایر  5بالكامل ویمدد حتى  27-2020مر التنفیذي یُعاد إصدار األ

 
(وثائق الھویة القنصلیة المنتھیة الصالحیة؛ الطلبات اإللكترونیة الموجھة إلى ھیئة  30-2020األمر التنفیذي 

 حقوق اإلنسان في إلینوي): 
 

 .  2022فبرایر  5وتمدد حتى  30-2020من األمر التنفیذي   6و 5و 4و 1یُعاد إصدار المواد 
 

 (تراخیص الزواج):   36-2020األمر التنفیذي 
 

 .2022فبرایر  5بالكامل ویمدد حتى  36-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (قانون عمل األطفال):  40-2020األمر التنفیذي 
 

 . 2022فبرایر  5وتمددان حتى  40-2020من األمر التنفیذي  4و  2یُعاد إصدار المادتین 
 

 (تراخیص القنب):  45-2020األمر التنفیذي 
 

 . 45-2020بالكامل ویظل ساریا بصیغتھ الواردة في األمر التنفیذي  45-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (استئناف تحویل السجناء من سجون المقاطعات إلى منشآت ھیئة السجون في إلینوي):   50-2020األمر التنفیذي 
 .2022فبرایر  5كامل ویمدد حتى بال 50-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 



 
 (تجدید بطاقات تعریف المرخص لھم بزراعة القنب):   68-2020األمر التنفیذي 

 
  5، بالكامل ویمدد حتى 5-2021، بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي 68-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 . 2022فبرایر 
 

 الحترازیة اإلقلیمیة):  (معاییر التدابیر ا 3-2021األمر التنفیذي 
 

 . 2022فبرایر  5بالكامل ویمدد حتى  3-2021یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (المرحلة الخامسة عودة الحیاة):   12-2021األمر التنفیذي 
 

  5بالكامل ویمدد حتى  15-2021بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي  12-2021یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 .  2022فبرایر 

 
 (التدابیر االحترازیة):  18-2021األمر التنفیذي 

 
  5ى بالكامل ویمدد حت 19-2021بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي  18-2021یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 . 2022فبرایر 
 

 (فرض التطعیم واالختبار):  22-2021األمر التنفیذي 
 

  27-2021واألمر التنفیذي  23-2021بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي  22-2021یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
     .2022فبرایر  5، بالكامل ویمدد حتى 1-2022واألمر التنفیذي 

 
 (فرض التطعیم واالختبار في دور الرعایة النھاریة):  28-2021األمر التنفیذي 

 
  5بالكامل ویمدد حتى  30-2021بصیغتھ المعدلة بموجب األمر التنفیذي  28-2021التنفیذي یُعاد إصدار األمر 

   .2022فبرایر 
 

 (تعلیق شروط رخص اإلخصائیین االجتماعیین):   31-2021األمر التنفیذي 
 

  .2022فبرایر  5بالكامل ویمدد حتى  31-2021یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

 (االستبعاد من المدارس):   3-2022األمر التنفیذي 
 

 .2022فبرایر  5بالكامل ویمدد حتى  3-2022یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو   الجزء الثاني: 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

 
 

                                               
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم           

 
 
 

 2022ینایر،  13صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2022ینایر،  13مقدم من سكرتیر الوالیة بتاریخ  

 


