
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13-2020األمر التنفيذي رقم         2020مارس،  26

 

 COVID-19األمر التنفيذي بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد 

 (  COVID-19بشأن فيروس كورونا المستجد  11)األمر التنفيذي رقم 

 

 

أن جميع المقاطعات في والية إلينوي مناطق  2020مارس  9أعلنت أنا، جيه بي بريتزكر حاكم والية إلينوي، في  حيث إنني

("( لمواجهة تفشي مرض فيروس كورونا Gubernatorial Disaster Proclamationكارثة )"إعالن الحاكم للكارثة )

2019 "(COVID-19 ،) " 

بسرعة في فترة قصيرة في أنحاء إلينوي مما يستدعي توجيهات جديدة وصارمة من فيروس كورونا المستجد انتشر وحيث إن 

 مسئولي الصحة على المستوى الفيدرالي والوالية والمستوى المحلي،

ومن منطلق الحفاظ على الصحة والسالمة العامة في جميع أنحاء والية إلينوي ولضمان قدرة نظام الرعاية الصحية  وحيث إنني 

مة المرضى، أرى ضرورة اتخاذ تدابير إضافية تتوافق مع إرشادات الصحة العامة إلبطاء وإيقاف انتشار فيروس لدينا على خد

 كورونا المستجد،

المسافة االجتماعية التي تتمثل في الحفاظ على مسافة ال تقل عن ست أقدام بين الناس هي اإلستراتيجية األساسية للحد وحيث إن 

 في مجتمعاتنا، 19من انتشار فيروس كورونا 

، منهم 19إن فئات معينة من السكان معرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض أكثر خطورة نتيجة لفيروس كورونا  وحيث

كبار السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الرئة أو غيرها  

 دية،من األمراض النفسية أو الجس

منشأة الغالبية  28نزيل من الذكور واإلناث في  37000( تضم حاليًا أكثر من IDOCإدارة اإلصالحيات في إلينوي )وحيث إن 

بسبب القرب واالتصال القريب بين النزالء في  19العظمى منهم معرضون بشكل خاص لإلصابة وانتشار فيروس كورونا 

 وحداتهم والمناطق األخرى في المنشآت،

إدارة اإلصالحيات قامت حاليًا بتقليل سعة وحدات السكن لعزل النزالء الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا يث إن وح

 أو تكون اختبارات فحصهم إيجابية والحجر الصحي عليهم، 

أن السجناء في سجون المقاطعات ينتظرون النقل إلى المرافق التابعة إلدارة اإلصالحيات في إلينوي، بسبب قربهم من  وحيث

 ؛ و  COVID-19بعضهم البعض واتصالهم يبعضهم البعض، قد يكونون أو قد يصبح لديهم أعراض 

سجون المقاطعات الذين أدينوا بارتكاب جرائم  أن إدارة اإلصالحيات بالوالية تستقبل عمليات نقل يومية للسجناء منحيث 

 جنائية وحكمت عليهم محاكم إلينوي بالحبس والمراقبة عليهم من قبل إدارة اإلصالحيات في إلينوي , و 

 أن مدير إدارة اإلصالحيات بالوالية قد يتخذ جميع الخطوات الالزمة لضمان

فيروس كورونا المستجد في المرافق التابعة إلدارة اإلصالحيات و  بما يتوافق من مع إرشادات الصحة العامة؛ لمنع انتشار

توفير الرعاية الصحية الالزمة للمتضررين بفيروس كورونا المستجد، و لذلك من الضروري الحد من أي زيادة في عدد  

 السجناء بالمرافق التابعة لإلصالحيات    

( من قانون 12)7( و 8)7(،2)7( ، 1)7إلينوي ، و بموجب المواد و لذلك من خالل السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والية 

ووفقًا للسلطات المنصوص عليها في قوانين الصحة العامة   3305وكالة إدارة الطوارئ في إلينوي وفقًا لمعايير قوانين الينوي 

ى من مدة إعالن الكوارث للحاكم   مساًء وما تبق 5:00الساعة  2020مارس  26بالوالية، أطلب بموجب هذا ما يلي، اعتباًرا من 

 :   2020أبريل  7والتي تمتد حاليًا حتى 

المادة األولى.  يتم تعليق جميع عمليات الدخول إلى إدارة السجون في إلينوي من جميع سجون مقاطعة إلينوي، مع 

ة. سيعمل مدير إدارة السجون في إلينوي استثناءات وفقًا لتقدير مدير إدارة السجون في إلينوي لعمليات النقل األساسية المحدود

بشكل وثيق مع رؤساء شرطة المقاطعة والشركاء اآلخرين في نظام العدالة الجنائية لمناقشة أي استثناءات محتملة قد تكون 

 ضرورية.
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 جيه بي بريتزكر، الحاكم         
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