األمر التنفيذي رقم 16-2020

 28مارس2020 ،
()16-2020 Executive Order

األمر التنفيذي بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد 19-COVID
(األمر التنفيذي رقم  14بشأن فيروس كورونا المستجد .COVID-19 EXECUTIVE ORDER NO( 19
))14

حيث إنني أعلنت أنا ،جيه بي بريتزكر حاكم والية إلينوي في  9مارس  2020أن جميع المقاطعات في والية
إلينوي مناطق كوارث ("إعالن الحاكم للكوارث ( )")Gubernatorial Disaster Proclamationلمواجهة
تفشي مرض فيروس كورونا ،) "19-COVID"( 2019
وحيث إن فيروس كورونا المستجد  19انتشر بسرعة في فترة قصيرة في أنحاء إلينوي مما يستدعي
توجيهات جديدة وصارمة من مسئولي الصحة على المستوى الفيدرالي والوالية والمستوى المحلي،
وحيث إنني ومن منطلق الحفاظ على الصحة والسالمة العامة في جميع أنحاء والية إلينوي ولضمان قدرة
نظام الرعاية الصحية لدينا على خدمة المرضى ،أرى ضرورة اتخاذ تدابير إضافية تتوافق مع إرشادات
الصحة العامة إلبطاء وإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد ،19
وحيث إنه في المجتمعات التي تحتوي على حاالت فيروس كورونا  19مؤكدة ،توصي مراكز السيطرة على
األمراض والوقاية منها ( )CDCحاليًا بتدابير تخفيفية ،بما في ذلك المسافة االجتماعية والبقاء في المنزل
في حالة المرض أو 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 إن المسافة االجتماعية التي تتمثل في الحفاظ على مسافة ال تقل عن ست أقدام بين الناس هي
اإلستراتيجية األساسية للحد من انتشار فيروس كورونا  19في مجتمعاتنا،

وحيث إنني أصدرت األمر التنفيذي  10-2020في  20مارس  2020الذي يحظر السفر كافة باستثناء حاالت
السفر الضرورية واألنشطة األساسية على النحو الذي تعرف به تلك المصطلحات في أحكام ذلك األمر
التنفيذي،
وحيث إن األمر التنفيذي  10-2020حدد موظفي األمن ضمن األعمال الضرورية تحت فئة األعمال التجارية
والعمليات األساسية،
وحيث إن فيروس كورونا المستجد  19أسفر عن آثار اقتصادية كبيرة ،منها فقدان الدخل واألجور والذي
يهدد باإلضرار باألمن المالي،
وحيث إن استعادة حيازة المركبات تتعارض مع مصلحة الحفاظ على الصحة العامة وضمان قدرة األفراد
على القيام بالسفر المسموح به مع تقليل استخدامهم للنقل العام والحفاظ على المسافة االجتماعية،
بناء عليه ،وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والية إلينوي ،وبموجب قانون هيئة إدارة الطوارئ
في إلينوي ( Sections 7(1), 7(8), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency
 ،)3305 Act, 20 ILCSأمرت بما يلي:
المادة األولى .اعتبارا من  27مارس 2020 ،وطوال مدة إعالن الكوارث ،تعلق أحكام المادة  609-9/5من
القانون التجاري الموحد ( )609-9/5 Uniform Commercial Code, 810 ILCSبشأن حيازة أو إمكانية
استخدام المركبات وأحكام قانون المركبات في إلينوي ()114-3/5 Illinois Vehicle Code, 625 ILCS
بشأن استعادة حيازة المركبات .ال يوجد نص في هذا األمر التنفيذي يفسر على أنه إعفاء ألي شخص من
التزامه بالدفع أو من االمتثال ألي التزام آخر على الشخص بموجب اتفاقية من اتفاقيات القروض أو
غيرها.
المادة الثانية .خالل مدة إعالن الكوارث ،تعلق أحكام قانون المحقق الخاص واإلنذار األمني الخاص
واألمن الخاص وخدمة بصمة األصابع واألقفال ( Private Detective, Private Alarm, Private
Security, Fingerprint Vendor, and Locksmith Act of 2004, 225 ILCS 447/20-20(a) and
 ))225 ILCS 447/25-20(aوالتي تشترط إكمال التدريب في غرفة الصف .ويجوز إكمال أي تدريب
مطلوب بموجب قانون ( Private Detective, Private Alarm, Private Security, Fingerprint
 )2004 Vendor, and Locksmith Act ofمن خالل التدريب عبر اإلنترنت.

______________________
جيه بي بريتزكر ،الحاكم

صادر عن الحاكم بتاريخ  28مارس2020 ،
مقدم من سكرتير الوالية في  28مارس2020 ،

