
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16-2022األمر التنفیذي  2022یولیو  12
 

 2022- 16األمر التنفیذي 
 ) 109رقم   19(األمر التنفیذي بشأن كوفید 

 
 ، حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة حیث إن

 
مرض غیر عادي وخسائر جسیمة في األرواح، حیث أصابت  جائحة تسببت في    2020تواجھ والیة إلینوي منذ أوائل مارس/آذار    وحیث 

 من السكان، 34200شخص وحصدت أرواح أكثر من   3480000عدوى المرض أكثر من 
 

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

 الطوارئ والحكومات في جمیع أنحاء الوالیة عبئًا غیر مسبوق، 
 

 حدة مختلفة،  سرعة عدوى ودرجةظھر العدید من السالالت المتحورة على مدار الجائحة وما زالت تظھر، ولكل منھا   وحیث
 

الكمامات وغیرھا من والتباعد االجتماعي  ك  ت التدابیر الوقائیةما زال یصعب توقع ما سیحدث في المستقبل بھذه الجائحة، وما زالوحیث  
 ، 19 في إبطاء ووقف انتشار كوفید  ناجحةاحتیاطات الصحة العامة 

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

 بشأن ارتداء الكمامات عموًما في األماكن المغلقة، ومن ضمنھا المدارس من الروضة حتى الثانویة،
 

في المجتمعات المحلیة بناء على عدد حاالت اإلیداع بالمستشفیات لمرضى    19كوفید  لتقییم مستویات    اوضعت تلك التوجیھات إطارً   وحیث 
 ، 19وعدد أسّرة اإلیداع الداخلي المتوفرة وعدد حاالت كوفید  19كوفید 

 
في المجتمعات المحلیة التي ترتفع فیھا مستویات كوفید    الحالیة إال بارتداء جمیع األفراد للكمامات  CDCال توصي توجیھات مراكز   وحیث

19، 
 

أنھ یجوز لبعض األوساط المجتمعیة كالمدارس ومنشآت الرعایة الجماعیة عالیة الخطورة أن تفرض ب  CDCما زالت تنصح مراكز  وحیث
 ، فیھا وفي حالة تفشي الفیروس كل مكانبناء على خصائص وذلك تدابیر وقائیة إضافیة  

 
  



إن المدارس من الروضة حتى الثانویة ومنشآت رعایة األطفال وغیرھا من األماكن لھا أن تفرض على األفراد ارتداء الكمامات بناء   وحیث
 بالمجتمع المحلي ووفقًا لخصائص المكان، وذلك بغض النظر عما تفرضھ الوالیة من احتیاطات.  19على مستوى كوفید 

 
فعالة في الوقایة من المرض، وال سیما المرض الحاد والوفاة، ولكن یظل ھناك عدد من السكان لم یتلقوا اللقاح  19  إن لقاحات كوفید  وحیث
 ، تحت سن ستة أشھركما أن بعض السكان ال یمكنھم تلقیھ بعد، ومن ضمنھم األطفال بعد، 

 
ي أوساط معینة، فیة تنص على استمرار إلزام األفراد بارتداء الكمامات  إن بعض أصحاب العمل قد أبرموا اتفاقات تفاوضیة جماع  وحیث

 باإلضافة إلى التدابیر الوقائیة األخرى،
 

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

 
ا بارتداء وكل من كانت نتیجة تحلیلھم إیجابیة ومن یخالط مصاًب   19كل من تظھر علیھ أعراض كوفید    CDCما زالت توصي مراكز    وحیث

 الكمامات،
 

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

یوًما    90بأن كل فرد لم یتلقى كامل جرعات التطعیم أو كل من كان مصابًا منذ مدة أقل من   CDCما زالت توصي توجیھات مراكز    وحیث 
 أیام، 10وأن یرتدي كمامة حتى تمر   19أیام على األقل بعد التعرض لكوفید  5علیھ أن یبقى في المنزل ویعزل نفسھ لمدة 

 
  5علیھ أن یبقى في المنزل ویعزل نفسھ لمدة   19بأن كل فرد تأكدت إیجابیة إصابتھ بكوفید    CDCما زالت توصي توجیھات مراكز    وحیث 

 أیام،  10أیام على األقل بعد ظھور نتیجة تحلیلھ وأن یرتدي كمامة حتى تمر 
 

مات ألي  بأن یبقى كل طالب أو معلم أو موظف مدرسي في المنزل إذا ظھرت علیھ عال  CDCما زالت توصي توجیھات مراكز    وحیث
 ، 19مرض معد، كمرض كوفید 

 
س االستمرار في التعاون مع إدارات الصحة المحلیة لتحدید الطالب والمعلمین والموظفین المؤكدة إیجابیة إصابتھم ریجب على المداوحیث 
 والذین علیھم البقاء في المنزل لحمایة صحة وسالمة المجتمع المدرسي، CDCأو من تعرضوا للفیروس وفقًا لتوجیھات مراكز  19بكوفید 

 
) تلزم العاملین في منشآت الرعایة الصحیة المعتمدة CMSمراكز  الفیدرالیة (   Medicaidو  Medicareما زالت مراكز خدمات    وحیث

، وتوصي بشدة العاملین في منشآت الرعایة الطویلة األمد ومنشآت الرعایة التمریضیة المتخصصة  19فیدرالیًا بالتطعیم الكامل ضد كوفید  
 ، أوًال بأول 19د ی كوفجرعات تطعیم ب المعتمدة فیدرالیًا بااللتزام 

 
العاملین في منشآت الرعایة الطویلة األمد ومنشآت رعایة التمریض المتخصصة غیر المتلقین لكامل جرعات    CMSتُلزم مراكز    وحیث

ن  ی ت ، واالختبار مرافي المجتمع المحلي متوسطً   19التطعیم بالخضوع لالختبار مرة أسبوعیًا على األقل في حال كان مستوى عدوى كوفید  
ولكن ال یلزم علیھم االختبار إذا كان مستوى    مرتفعًا،أو    كبیًرافي المجتمع المحلي    19أسبوعیًا على األقل في حال كان مستوى عدوى كوفید  

 العدوى منخفًضا، 
 

شخص من سكان إلینوي وإلحاق    34200في الخسارة الفادحة بإزھاق أرواح ما یفوق    19إنھ وباإلضافة إلى تسبب جائحة كوفید    وحیث
شركات في كل  وال األفرادتھدد األمن المالي لعدد كبیر من  وما زالتاألذى بصحة عشرات اآلالف، فقد تسببت في خسائر اقتصادیة جسیمة 

 أنحاء الدولة والوالیة،
 

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

في والیة إلینوي وما سیترتب علیھ من آثار صحیة واقتصادیة متواصلة على سكان    19إنني وبسبب االنتشار المستمر والمتوقع لكوفید  وحیث  
 أن جمیع مقاطعات والیة إلینوي مناطق منكوبة، 2022یونیو  24قادم، أعلنت في الوالیة خالل الشھر ال

  



 
-2020  ین التنفیذی   یناألمرإنني وفي سعینا لمواجھة الجائحة والطوارئ الصحیة العامة التي أوردناھا أعاله أرى ضرورة إعادة إصدار   وحیث

 إلى ھذا األمر التنفیذي، األمرین التنفیذیین ینھذ حیثیاتذلك أضم بنود  وعلى، تعدیلھماو  22-2021و 12
 

 قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینويل  ووفقًادستور الوالیة    قتضىالمخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبم، وبموجب السلطات  بناء علیھ
(Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 

ILCS 3305) 2022یولیو  12، ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي یسري اعتباًرا من: 
 

 : 2021-22و  2020-12فیذیین األمرین التنالجزء األول: إعادة إصدار 
 

 ویعدالن على النحو التالي:  22-2021و 12-2020األمرین التنفیذیین د إصدار ایُع
 

 (فحوصات سوابق العاملین بالرعایة الصحیة):   2020-12األمر التنفیذي 
 

في    12-2020. على أن یُلغى األمر التنفیذي 2022یولیو  24وتمدد حتى   12-2020من األمر التنفیذي  1یعاد إصدار المادة 
 . 2022سبتمبر  22موعد أقصاه 

 
 ): فرض التطعیم واالختبارتوجیھات (  2021-22األمر التنفیذي 

 
، واألمر  23-2021، بصیغتھا المعدلة باألمر التنفیذي 22-2021من األمر التنفیذي  9و 8و 7و  6و  5و 3و  2المواد یعاد إصدار 

 . 2022یولیو   24حتى ، وتمدد 05-2022واألمر التنفیذي  27-2021التنفیذي 
 
 .22-2021األمر التنفیذي من  4لغى المادة تُ 
 

 على النحو التالي:  22-2021من األمر التنفیذي  2تراجع وتعدل المادة 
 
 التعریفات - أ

یقصد بمصطلح "منشأة الرعایة الصحة" أي مؤسسة أو بنایة أو ھیئة أو قسم من مؤسسة أو بنایة أو ھیئة عامة     - 2
كانت أو خاصة (ربحیة كانت أم غیر ربحیة) تستخدم وتدار بھدف تقدیم الرعایة الصحیة أو العالج الطبي أو 

دون أن یقتصر على مراكز الجراحة  التمریض أو الرعایة التأھیلیة أو الوقائیة ألي شخص.  وھذا یشمل 
ومراكز الخدمات الطبیة  اإلسعافیة ودور رعایة المحتضرین والمستشفیات وعیادات األطباء والصیدلیات 

ومراكز تقویم   بوالیة إلینويالمرخصة من ھیئة الصحة العامة الطارئة  الخدمات الطبیة ومركباتالطارئة   
المستقلة ومنشآت الرعایة الطارئة ومراكز الوالدة ومنشآت التعافي   العظام وعیادات األسنان ومراكز الطوارئ

بعد الجراحة ومنشآت رعایة ذوي الفشل الكلوي المتأخر ومنشآت الرعایة الطویلة األمد (ومنھا منشآت رعایة  
 ID/DD) أو قانون (Nursing Home Care Actالتمریض المتخصصة والمتوسطة المرخصة بقانون (

Community Care Act أو قانون ((MC/DD Act)  ومنشآت التأھیل النفسي المتخصص ومنشآت (
المساعدة المعیشیة ومنشآت الدعم المعیشي ومنشآت المساعدة الطبیة ومراكز الصحة النفسیة والعیادات  

ال  و. الخارجیة ومراكز الصحة العامة ومنشآت التأھیل ومنشآت العالج باإلقامة ومراكز الرعایة النھاریة للكبار
 یشمل مصطلح "منشآت الرعایة الصحیة" أي منشأة تدیرھا أو تملكھا حكومة الوالیة. 

 
 اختبارتستبعد منشأة الرعایة الصحیة العاملین بھا غیر المتلقین لكامل التطعیم من المبنى ما لم یلتزموا بشروط    - ج

 . أو (ح) الفیروس المنصوص علیھا في الفقرة (د)
 
 ) إذا كان التطعیم محظوًرا على الفرد1یستثنى بعض األفراد من شرط التطعیم الكامل في أي من الحاالت اآلتیة: ( -ه

طبیًا، وھذا یشمل أي فرد مستحق لالستثناءات بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات أو أي قانون آخر یسري على  
) إذا كان التطعیم سیجعل الفرد مخالفًا أو متخلیًا عن معتقدات أو ممارسات  2االستثناءات الخاصة لذوي اإلعاقات؛ (

مرة  ویخضع األفراد الذین یثبتون أنھم معفون من التطعیم لتحلیل الفیروس  . أو شعائر دینیة معتنقة اعتناقًا مخلًصا
 . أو (ح) على النحو المنصوص علیھ في الفقرة (د) أسبوعیًا على األقل



 
 : 2022یولیو  12النظر عن أي نص آخر بھذا األمر التنفیذي، یسري ما یلي اعتباًرا من  بصرف -ح
 

منشآت رعایة التمریض المتخصصة والمتوسطة المرخصة بقانون بالرعایة الصحیة في على العاملین  یلزم -1
)Nursing Home Care Act) أو قانون (ID/DD Community Care Act أو قانون ( )MC/DD 

Act(  أن یخضعوا لالختبار مرة أسبوعیًا في حال كان  19غیر المتلقین لكامل جرعات التطعیم بلقاحات كوفید
أو  كبیًران أسبوعیًا في حال كان مستوى العدوى ی مستوى عدوى كوفید في المجتمع المحلي متوسًطا، ومرت 

 .إذا كان مستوى العدوى منخفًضااألسبوعي ولكن ال یلزم علیھم االختبار مرتفعًا. 
 

المستشفیات وأي منشآت رعایة صحیة أخرى معتمدة من مراكز  في  ،على العاملین بالرعایة الصحیة  یلزم -2
بأنھا مستوفیة للتوجیھات الفیدرالیة للمشاركة في برنامج الفیدرالیة  Medicaidو  Medicareخدمات  

Medicare   أوMedicaid  غیر المتلقین لكامل  ،وفقًا لتوصیة ھیئة المسح االستقصائي الحكومیة في الوالیة
أن یخضعوا لالختبار مرة أسبوعیًا في حال كان مستوى عدوى كوفید في   19احات كوفید جرعات التطعیم بلق

أو متوسًطا أو   إذا كان مستوى العدوى منخفًضااألسبوعي ولكن ال یلزم علیھم االختبار . مرتفعًاالمجتمع المحلي 
 . كبیًرا

 
المحلي" ھو المستوى المعرف والمحدد من في المجتمع  19لفقرة (ح)، فإن "مستوى عدوى كوفید ا ألغراض -3

 ). CDCقبل مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (
 

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو حالة   .الجزء الثاني: بند االستثناء
من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون نافذًا بدون  

 ة.ا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلولتحقیق ھذا الغرض، قررن  .الحكم أو السریان الباطل
 
 
 
 

 جیھ بي بریتزكر، الحاكم 
 
 

 2022یولیو  12صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2022یولیو  12مقدم من سكرتیر الوالیة في 


