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 11-2022األمر التنفیذي 
 ) 104رقم   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،  33500شخص وحصدت أرواح أكثر من  3102000أصاب المرض أكثر من 
 

(كوفید   2019ورونا الُمستجد  وفي ظل تعامل والیة إلینوي ومواجھتھا للكارثة الصحیة العامة الناجمة عن فیروس ك  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،
 

 ن أھم مسؤولیات حكومة الوالیة، حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي موحیث إن 
 

 ظھر العدید من السالالت المتحورة على مدار الجائحة، لكل منھا سرعة انتشار وحدّة مختلفة عن األخرى،  وحیث 
 

إن التنبؤ بما سیحدث في ھذه الجائحة في المستقبل لھو مھمة شاقة، وقد یعني ذلك إعادة فرض التدابیر الوقائیة المثبتة   وحیث
ا كالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات وغیرھا من االحتیاطات الصحیة العامة البالغة األھمیة في إبطاء وكبح انتشار  فاعلیتھ
 ، 19كوفید 

 
 شھدت والیة إلینوي تحسنًا كبیًرا في معدالت اإلیداع بالمستشفیات وانتقال العدوى على مدار األسابیع الماضیة، وحیث

 
(وحیث   منھا  والوقایة  األمراض  مكافحة  مراكز  یوم  CDCأصدرت  المعدلة  اإلرشادیة  توجیھاتھا  لرفع    2022فبرایر    25) 

 األماكن المغلقة عموًما، شاملة المدارس من قبل الروضة حتى الثانویة،توصیاتھا الخاصة بارتداء الكمامات في 
 

في المجتمع المحلي بناء على معدالت اإلیداع بالمستشفیات   19قدمت تلك التوجیھات إطاًرا یقیس مستویات انتشار كوفید  وحیث 
 ،19وعدد أسّرة اإلیداع الداخلي المتوفرة وعدد حاالت كوفید 

 
حالیًا إال بتعمیم ارتداء الكمامات في المجتمعات التي ترتفع فیھا مستویات انتشار كوفید   CDCھات مراكز  ال توصي توجی وحیث  

19، 
 

مراكز  وحیث   توصي  زالت  یلزمھا    CDCما  ربما  الجماعیة  الرعایة  ومؤسسات  كالمدارس  المجتمعیة  األوساط  بعض  بأن 
 في حالة تفشي الفیروس فیھا،   احتیاطات وقائیة إضافیة وذلك وفقًا لخصائص كل مكان منھا

 
إن بعض جھات العمل قد أبرمت اتفاقیات تفاوضیة جماعیة تنص على استمرار إلزام األفراد بارتداء الكمامات في أوساط  وحیث  

 معینة، باإلضافة إلى التدابیر الوقائیة األخرى، 
 

یدة الخطورة بارتداء كمامات محكمة في مرضى نقص المناعة أو أصحاب األمراض الشد CDCما زالت توصي مراكز وحیث 
 ،  19األماكن المغلقة العامة بالمجتمعات التي ترتفع فیھا مستویات خطورة كوفید 

 



وكل من كانت نتیجة اختبارھم إیجابیة ومن یخالط    19كل من تظھر علیھ أعراض كوفید    CDCما زالت توصي مراكز    وحیث
 مصابًا بارتداء الكمامات، 

 
 ، 19فرد بارتداء الكمامة في أي وقت لحمایة نفسھ ومن حولھ من انتشار كوفید  یسمح ألي وحیث

والذي كان من ضمن أحكامھ إلزام جمیع األفراد بارتداء  2022أبریل  1یوم  6-2022إنني أعدت إصدار األمر التنفیذي  وحیث
الكمامات بغض النظر عن تلقي اللقاح أو عدم تلقیھ على الطائرات والحافالت والقطارات وغیرھا من وسائل النقل العام وداخل  

 ات والحافالت،مراكز النقل كالمطارات ومحطات القطار

 أماكن   أو  العام  النقل  وسائل  في  الكمامات  ارتداء  الناس  على  یفرض   أمًرا  2021  ینایر  29  في  CDC  مراكز  أصدرت  وحیث
   ،19 لكوفید المسبب الفیروس انتشار لكبح النقل ومراكز

  2021ینایر    29في    CDCتم إلغاء األمر الصادر من مراكز    2022أبریل    18إنھ وبناء على أمر قضائي صدر بتاریخ  وحیث  
 الذي یفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام ومراكز النقل،

بارتداء الكمامات في أماكن النقل العام المغلقة في الوقت الحالي ولكنھا أعلنت أنھا لن تنفذ   CDCما زالت توصي مراكز  وحیث
 ، 2021ینایر  29أمرھا الصادر في 

إلنفاذ ذلك اإللزام على مستوى والیة إلینوي، إال أنني ما زلت أوصي جمیع األفراد بارتداء    إنني لم أعد أرى ضرورةوحیث  
 الكمامة في وسائل ومراكز النقل،

 یجوز للشركات والمؤسسات والبلدیات المحلیة أن تواصل تطبیقھا إللزام ارتداء الكمامة وفقًا لظروف مجتمعاتھا المحلیة، وحیث 

واآلثار الصحیة واالقتصادیة المتوقعة على الناس في جمیع أنحاء الوالیة    19لالنتشار المستمر المتوقع لكوفید  إنني ونظًرا    وحیث
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،  2022أبریل  1خالل الشھر المقبل، أعلنت في 

إلینوي، وبعلیھ  بناء المخولة لي بصفتي حاكم والیة  السلطات  إلینوي والمواد (، وبموجب   ,Sections 7(1)موجب دستور 
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
 :2022أبریل/نیسان  1ابتداء من 

 (مقتضیات فرض الكمامات).   6-2022المادة األولى: التعدیالت على المادة الثانیة من األمر التنفیذي 
 

 على النحو التالي:  6-2022تم تعدیل ومراجعة األمر التنفیذي 
 

 المادة الثانیة: مقتضیات فرض الكمامات

) 1في األماكن التالیة، بغض النظر عن تلقي اللقاح أو عدم تلقیھ: (ب. یستمر إلزام جمیع األفراد بارتداء الكمامات 
) على الطائرات والحافالت والقطارات وغیرھا من وسائل  2(األماكن التي تفرض فیھا الكمامات بأوامر فیدرالیة؛ 

الجماعیة مثل ) داخل المنشآت 23؛ (النقل العام وداخل مراكز النقل كالمطارات ومحطات القطارات والحافالت
وھذا اإللزام ال یسري على الحافالت  ) داخل منشآت الرعایة الصحیة. 34المنشآت اإلصالحیة ومالجئ المشردین؛ (

 التابعة للمدارس العامة أو الخاصة، ومنھا الحفالت التابعة لبرامج الرعایة والتعلیم والمبكر ومراكز رعایة األطفال. 

 
 المادة الثانیة: بند االستثناء 

ذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة من قبل أي محكمة مختصة إ
فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون نافذًا بدون الحكم أو السریان الباطل.  

 أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة. ولتحقیق ھذا الغرض، قررنا 

 
 

                                               
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم           

 
 
 

 2022أبریل،  20صادر من الحاكم بتاریخ 
 2022أبریل،  20مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 
 


