
 

 

 

وإعطائھ للمزید من سكان إلینوي، ستدخل والیتنا في مرحلة معتمدة على المعاییر نحو المرحلة الخامسة واألخیرة من   19-في ظل توفر لقاح كوفید
وسیسمح   خطة عودة الحیاة في الوالیة، والتي سیعاد فیھا فتح جمیع قطاعات االقتصاد حیث ستفتح المؤسسات التجاریة والترفیھیة أنشطتھا الطبیعیة

 بعقد االجتماعات والمھرجانات والفعالیات الحاشدة.  

على الوالیة   بناء على توصیات خبراء الصحة العامة ستنتقل الوالیة وتتقدم بنھج شبھ توقیتي بین تدابیر التخفیف في المرحلة الرابعة المطبقة حالیًا
ستسمح بتوسیع حدود   5بعد الجائحة. وھذه المرحلة االنتقالیة المؤدیة إلى المرحلة بأكملھا ونحو المرحلة الخامسة التي تعود فیھا الحیاة الطبیعیة 

التي تعود فیھا الحیاة   5سعة اإلشغال وعملیات أنشطة األعمال إلى أن یوصي خبراء الصحة العامة بأن الوضع أصبح آمنًا لالنتقال إلى المرحلة 
  الطبیعیة مجددًا.

مؤدي إلى  على غرار النھج السابقة القائمة على األدلة لرفع القیود االحترازیة بشكل حافظ على سالمتنا وأنقذ األرواح، فھذا المسار التدریجي ال
 سیحافظ على ما أحرزناه من تقدم ویمكننا في نفس الوقت من إعادة فتح االقتصاد.   5المرحلة 

لمدة رصد   19-اما مع عدم حدوث أي انتكاسات في حاالت اإلیداع بالمستشفیات والوفیات نتیجة كوفیدع 65% من السكان فوق عمر 70بعد تطعیم 
% 50والتي ستزید فیھا سعة اإلشغال في كل من األماكن المفتوحة والداخلیة. فور تطعیم  5یوًما، ستبدأ المرحلة االنتقالیة المؤدیة إلى المرحلة  28

یوًما، سیبدأ تنفیذ المرحلة الخامسة وتزال فیھا قیود   28أو انخفاضھا خالل مدة  19-الثبات في مقاییس كوفیدعاما مع  16من السكان فوق عمر 
 سعة اإلشغال تماًما. وستخضع جمیع مناطق الوالیة لھذه المراحل القادمة معًا بناء على مقاییس على مستوى الوالیة بأكملھا. 

جب على سكان الوالیة االستمرار في اتباع توجیھات الصحة العامة التي حافظت على سالمتنا خالل في ظل تخفیف القیود التنظیمیة تدریجیًا، ی 
 الجائحة كارتداء الكمامات في األماكن العامة والتباعد االجتماعي.  

ثا لقیود المرحلة الرابعة باإلضافة إلى أن ھذه التوجیھات المحدثة تضع حدودًا جدیدة لسعة إشغال المؤسسات تحدد وفقًا لمستوى الخطر. تحدی
سلبي  19-أو اختبار كوفید -یوًما بعد تلقي جرعة اللقاح األخیرة  14محدد بمدة  -الحالیة، فإن األشخاص الذي یحملون ما یثبت تلقیھم كامل التطعیم 

)PCRناء على أحدث دراسات انتقال عدوى ) قبل یوم إلى ثالثة أیام من حضور إحدى الفعالیات ال یحتسبون ضمن نسبة سعة اإلشغال المحددة. ب
 . 4الفیروس، فإن األنشطة ذات مستوى الخطر المنخفض التي كانت إما محظورة وإما مسموح بھا بسعة محدودة قد تم توسیعھا في المرحلة 

 5المرحلة  المرحلة االنتقالیة   4المرحلة  األماكن 

 أماكن الطعام والشراب  
أقدام أو   6الزبائن: تفصل بینھم  أماكن الجلوس:

 أشخاص بحد أقصى  10أكثر؛ المجموعات: 

 % 25سعة   أماكن الوقوف:

أقدام أو   6الزبائن: تفصل بینھم  أماكن الجلوس:
 أشخاص بحد أقصى  10أكثر؛ المجموعات: 

% باألماكن الداخلیة؛  30سعة   أماكن الوقوف:
 % باألماكن المفتوحة 50سعة 

 ال
 حدود

 
 في
 سعة 

 اإلشغال
 في
 ھذه

 المرحلة 

 الصحة واللیاقة 

 % 50سعة 

شخًصا أو أقل   50دروس اللیاقة البدنیة الجماعیة  
أو أقل باألماكن   100باألماكن الداخلیة أو 

 المفتوحة * 

 % 60سعة 

شخًصا أو أقل   50دروس اللیاقة البدنیة الجماعیة  
أو أقل باألماكن   100باألماكن الداخلیة أو 

 المفتوحة 

 % 60سعة  % 50سعة  المكاتب 

 % 60سعة  % 50سعة  محال العنایة الشخصیة

 % 60سعة  % 50سعة  شبابیك البیع بالتجزئة والخدمات
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 ال % 60سعة  % * 25سعة  المالھي 

المرحلة االنتقالیة إلى  
ة  ل لة   ل

 



 

 

المھرجانات وفعالیات الحضور 
 قدم مربعة  1000شخًصا لكل   30 قدم مربعة *  1000شخًصا لكل   15 الجماھیري العام  

 حدود
 
 ال

 حدود
 ال

 حدود
 ال

 حدود
 ال

 حدود
 
 ال

 حدود
 ال

 حدود
 ال

 حدود

أسواق المستعمل وأسواق  
 قدم مربعة  1000شخًصا لكل  15% أو 25سعة  المزارعین  

قدم   1000شخًصا لكل   15األماكن الداخلیة: 
 مربعة 

قدم   1000شخًصا لكل   30  األماكن المفتوحة:
 مربعة 

 % 60سعة  % 50سعة  إنتاج األفالم 

االجتماعات والمنتدیات  
 والمؤتمرات

  50شخص:  200األماكن ذات سعة أقل من 
 % أیھما أقل * 50شخًصا أو سعة 

  250 شخص أو أكثر: 200األماكن ذات سعة 
 % أیھما أقل * 25شخًصا أو سعة 

 ̂ % أیھما أقل 60شخص أو سعة  1000

 % 60سعة  % 25سعة  المتاحف

 األماكن الترفیھیة

% أیھما  50شخًصا أو سعة  50 األماكن الداخلیة:
 أقل

شخًصا بحد   50مجموعات من   األماكن المفتوحة:
 أقصى؛ مسموح بمجموعات متعددة 

%  50شخص أو سعة  100 األماكن الداخلیة:
 أیھما أقل 

شخص   100مجموعات من   األماكن المفتوحة:
 بحد أقصى؛ مسموح بمجموعات متعددة 

 الفعالیات االجتماعیة

% أیھما  50شخًصا أو سعة  50 األماكن الداخلیة:
 أقل * 

%  50شخص أو سعة  100  األماكن المفتوحة:
 أیھما أقل * 

  شخًصا 250 األماكن الداخلیة:

  شخص 500  األماكن المفتوحة:

فعالیات الحضور الجماھیري 
 (بالتذاكر والمقاعد) 

  شخص: 200األماكن الداخلیة ذات سعة أقل من 
 % أیھما أقل * 50شخًصا أو سعة   50

األماكن المفتوحة أو األماكن الداخلیة ذات سعة 
 % * 25سعة   شخص أو أكثر: 200

 % 60سعة 

 المسارح والفنون االستعراضیة 

  شخص: 200األماكن الداخلیة ذات سعة أقل من 
 % أیھما أقل 50شخًصا أو سعة   50

األماكن المفتوحة أو األماكن الداخلیة ذات سعة 
 % * 25سعة   شخص أو أكثر: 200

 % 60سعة 

 حدائق الحیوان
 %  25سعة 

% أیھما أقل في  50شخًصا أو سعة   50 
 المعارض الداخلیة 

 % 60سعة 
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 معاییر االنتقال للمرحلة التالیة 



 

 

عاًما على مستوى الوالیة للجرعة األولى من اللقاح مع عدم تسجیل زیادة في مقاییس   65% من السكان فوق عمر  70فور تلقي معاییر التطعیم: 
عاًما للجرعة األولى من اللقاح مع عدم تسجیل زیادة   16% من السكان فوق عمر 50، تتقدم الوالیة إلى المرحلة االنتقالیة. وفور تلقي 19-كوفید

 . 5، تنتقل الوالیة إلى المرحلة 19-یدفي مقاییس كوف 

تستطیع الوالیة االنتقال إلى المرحلة التالیة في حالة عدم تسجیل زیادة في حاالت اإلیداع بالمستشفیات ألمراض شبیھة  : 19-مقاییس كوفید
% على األقل من أسّرة العنایة الفائقة.  20مع توفر  19-وعدم زیادة أعداد المودعین بالمستشفیات ومعدل الوفیات نتیجة كوفید 19-بأعراض كوفید

 یة المعلومات الجدیدة عن السالالت المتحورة وفاعلیة اللقاح واحتماالت ضرورة الحاجة إلى الجرعة المعززة بینما نمضي قدًما. كما ستراعي الوال

یوًما قبل أن تتمكن الوالیة من االنتقال إلى المرحلة التالیة. بدأت فترة  28على مدار فترة رصد مدتھا  19-سیتم حساب مقاییس كوفید فترة الرصد:
 صد الحالیة عندما دخلت جمیع مناطق الوالیة في المرحلة الرابعة. الر

 معاییر العودة إلى مرحلة سابقة 

 ییس التالیة: تعود الوالیة إلى المرحلة السابقة إذا تجدد انتشار الفیروس، ویقاس ذلك باتجاھات الزیادة في معدالت اإلصابة باإلضافة إلى أحد المقا

 150وتكون فوق المتوسط الیومي بمعدل  19-زیادة في حاالت دخول المستشفیات ألمراض شبیھة بكوفید -
 750بالمستشفیات وتكون فوق التعداد الیومي بمعدل  19-زیادة في أعداد مرضى كوفید -
 0,1زیادة في معدل الوفیات وتكون فوق المتوسط الیومي بمعدل  -
 %20ائقة دون انخفاض نسبة توفر أسّرة العنایة الف -

 أیام.   10ستحسب المقاییس على مدار فترة رصد مدتھا 


	معايير الانتقال للمرحلة التالية
	معايير العودة إلى مرحلة سابقة

