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األمر التنفيذي رقم 08 - 2020

األمر التنفيذي بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ( 19األمر
التنفيذي بشأن فيروس كورونا المستجد  19-COVIDرقم )6
حيث إنه في أواخر عام  ، 2019ظهر تفشي جديد وكبير لمرض فيروس كورونا ،)19-COVID( 2019
وحيث إن فيروس كورونا  19هو مرض تنفسي حاد جديد يمكن أن ينتشر بين الناس باالنتقال من خالل الجهاز التنفسي ويظهر
بأعراض مشابهة ألعراض اإلنفلونزا،
وحيث إن فئات معينة من السكان معرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض أكثر خطورة نتيجة لفيروس كورونا  ،19بما
في ذلك كبار الس ن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الرئة،
وحيث إنه على الرغم من الجهود المبذولة الحتواء فيروس كورونا  ، 19تشير منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على
األمراض ( ) CDCإلى أنه من المتوقع أن ينتشر،
· وحيث إنه في المجتمعات التي تحتوي على حاالت فيروس كورونا  19المؤكدة ،توصي مراكز السيطرة على األمراض
( )CDCحاليًا بتدابير تخفيفية ،بما في ذلك التباعد االجتماعي ،والبقاء في المنزل في حالة المرض ،أو البقاء في المنزل عندما
يكون أحد أفراد األسرة مريضًا بأعراض أمراض التنفس أو عند تلقي تعليمات بذلك من مسؤولي الصحة العامة أو مقدم الرعاية
الصحية واالبتعاد عن اآلخرين المرضى،
وحيث تم توجيه الهيئات الحكومية إلى تخفيض األنشطة والقوى العاملة مؤقتًا إلى أداء المهام الرئيسية والعمليات األساسية
وتشجيع العمل عن بُعد حيثما أمكن،
وحيث إنني أعلنت أنا ،جيه بي بريتزكر حاكم والية إلينوي ،في  9مارس  2020أن جميع المقاطعات في والية إلينوي مناطق
كارثة ("إعالن الحاكم للكارثة")،
وحيث صنفت منظمة الصحة العالمية في  11مارس  2020تفشي فيروس كورونا  19على أنه وباء،
وحيث إنه من الضروري والمالئم لو الية إلينوي أن تتخذ على الفور التدابير الالزمة لحماية صحة السكان من تفشي فيروس
كورونا ،19
بناء عليه ،وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والية إلينوي ،وبموجب المواد  )1( 7و  )8( 7و  )12(7من قانون
هيئة إدارة الطوارئ في إلينوي  ،3305 ILCS 20أمرت بما يلي:
المادة  .1تُعلق األحكام القانونية التالية خالل فترة إعالن الكارثة ولمدة ثالثين يو ًما بعد إنهائه )1( :أحكام قانون المركبات في
إلينوي ، 5 ILCS 625التي تنص على انتهاء صالحية تسجيل المركبات ورخص القيادة والتصاريح وملصقات وقوف
السيارات الصادرة عن سكرتير الوالية؛ ( ) 2أحكام قانون بطاقة الهوية في إلينوي  335 ILCS 15التي تنص على انتهاء
صالحية بطاقات الهوية المؤقتة والعادية الصادرة عن سكرتير الوالية؛ ( ) 3جلسات االستماع التي يجريها سكرتير الوالية
بموجب قانون المركبات في إلينوي  118-2 / 5 ILCS 625وقانون التوظيف على أساس الجدارة في مكتب سكرتير الوالية

.9/310 ILCS 15
المادة  .2تُعلق أحكام المادة  4أ من قانون أخالقيات العمل الحكومي في إلينوي ، ILCS 420 / 4A 5 ،والمادة الرابعة من
األمر التنفيذي  ، 09-2015التي تنص على تقديم إقرارات المصالح االقتصادية خالل فترة إعالن الكارثة ولمدة ثالثين يو ًما
بعد إنهائه.
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