
 والية إلينوي

 اإلدارة التنفيذية 

 إعالن 

 في الصين، (COVID-19) 2019 المستجد كورونا فيروس لمرض وكبير جديد تفشي ظهر ، 2019 عام أواخر في حيث إنه

 بأعراض مشابهة ألعراض اإلنفلونزا،االنتقال من خالل الجهاز التنفسي ويظهر بهو مرض تنفسي حاد جديد يمكن أن ينتشر بين الناس  19فيروس كورونا  وحيث إن

كبار السن واألشخاص الذين يعانون  ومنهم، 19ن بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض أكثر خطورة نتيجة لفيروس كورونا وفئات معينة من السكان معرض وحيث إن

 مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الرئة، مرضيةمن حاالت 

للتحضير ألي احتماالت نظرا ألن هذا مرض جديد ونظرا لما يعرضه من خطر معروف على صحة كبار السن وعلى األشخاص الذين بذل الجهود  نواصل إننا وحيث
 يعانون من الحاالت المرضية المزمنة الخطيرة،

طارئ على الصحة العامة، وأعلنت وزارة الصحة والخدمات على أنه خطر عالمي  2020يناير،  30 في دصنفت منظمة الصحة العالمية مرض كورونا المستج وحيث

 أن فيروس كورونا المستجد يمثل حالة طوارئ للصحة العامة، 2020يناير،  27البشرية األمريكية في 

 ،2020مارس،  9بتاريخ يا حاالت وفاة بسبب الفيروس عالم 3809و المستجدحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا  109578أعلنت منظمة الصحة العالمية عن  وحيث

ضرورة "( CDCفي الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، أعلن مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها )"مؤخرا وفي إطار مواجهة تفشي الفيروس  إنه وحيث

 حظر أو تقليل السفر غير الضروري من وإلى تلك البلدان،

قد نصح المسافرين كبار السن الذين يعانون من األمراض المزمنة تجنب السفر غير الضروري ونصح  CDCمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها  وحيث إن

 جميع المسافرين بأخذ الحتياطات المعززة،

اذ تدابير الوقاية اليومية بواسطة جميع األفراد والعائالت في يوصي حاليا باالستعداد المجتمعي واتخ CDCمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها  وحيث إن

ي باستمرار بالماء الواليات المتحدة، بما في ذلك العزل المنزلي التطوعي عند مرض الفرد بأعراض في الجهاز التنفسي والسعال والعطس في مناديل وغسل األيد

وتنظيف األسطح واألغراض % على األقل في حالة عدم توفر الماء والصابون 60الكحولية ذات التركيز ثانية على األقل واستخدام مطهرات اليد  20والصابون لمدة 

 المستخدمة باستمرار وذلك لزيادة قدرة المجتمع على الصمود واالستعداد لمواجهة تفشي الفيروس،

 لم يتوفر حتى اآلن مصل أو عقار لفيروس كورونا المستجد، وحيث إنه

 ذلك البقاء في بما تخفيفية،  بتدابير حاليًا( CDC) األمراض على السيطرة مركز يوصي المؤكدة،  19 كورونا فيروس حاالت على تحتوي التي تمعاتالمج في إنه وحيث

 الرعاية مقدم أو العامة الصحة مسؤولي من بذلك تعليمات تلقي عند أو التنفس أمراض بأعراض مريًضا األسرة أفراد أحد يكون عندما أو المرض حالة في المنزل في
 المرضى، اآلخرين عن واالبتعاد الصحية

إلى أنه من المتوقع أن  (CDC)، تشير منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على األمراض 19على الرغم من الجهود المبذولة الحتواء فيروس كورونا  وحيث إنه

 ينتشر،

 شخص قيد الفحص في إلينوي، 260إضافة إلى  19حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا  11هناك حاليا  وحيث أن

مناطق إلينوي  إحدى الحاالت المؤكدة في إلينوي لم يرتبط بأي نشاط للسفر أو بأي حالة مؤكدة من المصابين بالفيروس وهذا يشير إلى انتقال الفيروس في وحيث إن
 المحلية،

 من قانون هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي، 4ظروف ظهور فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية وفقا للمادة اء على ما سبق، تشكل وبن وحيث إنه

لضمان تخفيف من سياسات والية إلينوي استعداد الوالية لمواجهة أي كوارث، وبناء عليه فمن الضروري والمالئم توفير موارد إضافية من موارد الوالية  وحيث إنه
 وتقليل آثار فيروس كورونا المستجد للحد األدنى وحماية وأمن سكان وزوار الوالية،

إلينوي في تنسيق موارد الوالية والموارد الفيدرالية، بما فيها المخزون الوطني االستراتيجي من الدواء ومعدات الوقاية،  هذا اإلعالن سوف يساعد هيئات والية وحيث إن
 ودعم الحكومات المحلية في االستعداد التخاذ أي إجراءات ضرورية متعلقة باألثر المتوقع للفيروس في الوالية،

 إلصدار إعالن الكارثة،من قانون هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي  7بموجب المادة هذه األحكام تقدم مسوغات قانونية  وحيث إن

 إلينوي ما يلي:، وبهدف مساعدة شعب والية إلينوي وحكوماتها المحلية المسؤولة عن ضمان الصحة والسالمة العامة، أعلن أنا جيه بي بريتزكر حاكم والية وبناء عليه

، أرى أن ما يحدث كارثة في والية إلينوي وأعلن بشكل محدد أن ILCS 3305/7 20 من قانون هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي 7ادة . بمقتضى أحكام المالمادة األولى

 جميع مقاطعات الوالية مناطق كارثة.

البعض فيما يتعلق بالتخطيط ومواجهة حالة الطوارئ الصحية وهيئة إدارة الطوارئ في إلينوي بالتنسيق مع بعضهما بإلينوي لصحة العامة ا. نوجه إدارة المادة الثانية
 الحالية.

المحلية في وضع كما نوجه إدارة الصحة العامة بإلينوي بالتعاون مع الحاكم والهيئات األخرى والسلطات المحلية في الوالية، ومنها سلطات الصحة العامة . المادة الثالثة
 امة في إطار حالة الطوارئ الصحية الحالية.االستراتيجيات والخطط لحماية الصحة الع

للكارثة وفي  . نوجه هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي بتنفيذ خطة عمليات الطوارئ في الوالية لتنسيق موارد الوالية لدعم الحكومات المحلية في التصديالمادة الرابعة
 عمليات التعافي.



الطوارئ الضرورية لمواجهة الكارثة وغيرها من صالحيات الطوارئ المفوضة بموجب قانون هيئة إدارة الطوارئ  . للمساعدة في عمليات الشراء لحالةالمادة الخامسة
لى الدرجة التي ال تكن فيها بإلينوي، تعلق أحكام قانون الشراء في إلينوي التي في أي حالة قد تمنع أو تعيق أو تؤخر اإلجراءات الضرورية في التعاطي مع الكارثة إ

( 1)7لتعليق قوانين وأوامر وقواعد ولوائح أخرى، وذلك في حالة الضرورة ووفقا للمادة  ة بالقانون الفيدرالي. ويجوز للحاكم اتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمةمشروط

 .ILCS 3305/7(1) 20 ئ في إلينوي من قانون هيئة إدارة الطوار

، يفعّل هذا اإلعالن سلطة الحاكم حسب الضرورة لتحويل ILCS 3305/7(3) 20( من قانون هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي 3)7المادة  بمقتضى. المادة السادسة

 توجيهات أو موظفين أو مهام إدارات وهيئات الوالية أو الوحدات التابعة لها لغرض أداء أو تسهيل خطط مواجهة الكارثة.

مة الصحة العامة وإدارة التأمينات وإدارة الرعاية الصحية وخدمات العائالت بإلينوي بتقديم توصياتها وحسبما يلزم اتخاذ اإلجراءات الالزنوجه إدارة . المادة السابعة

 .19في الحصول على خدمات تشخيص واختبار وعالج فيروس كورونا المستجد لضمان عدم مواجهة العمالء لعوائق مالية 

الغياب المستمر عن المدرسة بسبب تفشي فيروس كورونا  للتعامل معالتعليم بإلينوي بتقديم توصياته وحسبما يلزم اتخاذ اإلجراءات الالزمة  نوجه مجلس. المادة الثامنة

 من  قانون المدارس بإلينوي وما بعدها. ElCS5/1-1 105المادة  ه منصوص عليه في سريان اإلعالن كمامدة المستجد وإلزالة أي عوائق أمام التعلم اإللكتروني خالل 

، تحظر الزيادة في أسعار بيع السلع أو الخدمات مثل اإلمدادات ILCS 3305/7(14) 20( من قانون هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي 14)7بمقتضى المادة . المادة التاسعة

في والية إلينوي طوال مدة سريان هذا ة أو العالج أو التعافي من فيروس كورونا المستجد الطبية ومعدات الوقاية واألدوية وغيرها من السلع التي تساعد في الوقاي
 اإلعالن.

الحكومات المحلية . يمكن لهذا اإلعالن تسهيل طلب المساعدة الفيدرالية للطوارئ أو الكوارث إذا أشار تقييم كامل وشامل لألضرار إلى عدم قدرة الوالية والمادة العاشرة
 على التعافي بشكل فعال.المتضررة 

 يوما. 30. يعمل بهذا اإلعالن على الفور ويظل ساريا لمدة المادة الحادية عشرة

 
 

 ه بالختم العظيم لوالية إلينوي. ت أنا على هذا اإلعالن وختم وقعت، وإشهادا لما تقدم

 صادر وموقع في العاصمة مدينة سبرينجفيلد،

 مارس من  التاسعفي هذا اليوم 

 واثنينمائتين العام ال، ووعشرينمن العام الميالدي ألفين 

 من تاريخ والية إلينوي. 
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