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 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 

 )COVID-19بشأن فیروس كورونا المستجد   81(األمر التنفیذي رقم  
 
 

 ) وتفشي بشكل كبیر،COVID-19(2019فیروس كورونا المستجد ، ظھر مرض 2019في أواخر عام حیث إنھ 
 

ھو مرض تنفسي حاد جدید یمكن أن ینتشر بین الناس باالنتقال من خالل الجھاز التنفسي ویظھر  19فیروس كورونا  وحیث إن
 بأعراض مشابھة ألعراض اإلنفلونزا،

 
، منھم كبار 19بأمراض أخطر نتیجة لفیروس كورونا فئات معینة من السكان معرضون بشكل كبیر لخطر اإلصابة وحیث إن 

السن واألشخاص الذین یعانون من حاالت طبیة مزمنة خطیرة مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الرئة أو غیرھا من 
 األمراض النفسیة أو الجسدیة،

 
الصحة العالمیة ومراكز السیطرة على  ، أعلنت منظمة19وعلى الرغم من الجھود المبذولة الحتواء فیروس كورونا وحیث إنھ 

 ) أنھ من المتوقع أن ینتشر،CDCاألمراض والوقایة منھا (
 

أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق  2020مارس  9أعلنت أنا، جیھ بي بریتزكر حاكم والیة إلینوي، في  وحیث إنني
 )")،First Gubernatorial Disaster Proclamationكوارث ("إعالن الحاكم للكوارث األول (

 
أن جمیع مقاطعات والیة إلینوي مناطق كوارث (إعالن الحاكم للكوارث  2020أبریل  1أعلنت مرة أخرى یوم  وحیث إنني

) إضافة إلى إعالن الكوارث األول، ویشار إلیھما بإعالني Second Gubernatorial Disaster Proclamationالثاني (
 ،COVID-19جھة تفاقم انتشار فیروس كورونا المستجد الحاكم للكوارث) لموا

 على أنھ جائحة عالمیة، COVID-19فیروس كورونا  2020مارس  11صنفت منظمة الصحة العالمیة في وحیث 
 

توصي بتدابیر حاسمة للسیطرة على الوباء، من ضمنھا المسافة  CDCمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا وحیث إن 
االجتماعیة التي تتمثل في الحفاظ على مسافة ال تقل عن ست أقدام بین الناس وھي االستراتیجیة األساسیة للحد من انتشار 

 في مجتمعاتنا، 19فیروس كورونا 
 

على إعانات المساعدة العامة الضروریة طوال مدة إعالن من الواجب أن یتمكن سكان والیة إلینوي من الحصول  وحیث إنھ
 الكوارث، بما في ذلك النقود وخدمات الغذاء والتغذیة والمساعدة الطبیة،

 
ومن أجل موازنة االحتیاجات االقتصادیة والطبیة العاجلة للسكان ممن یتعرضون لفقدان الوظائف وانعدام األمن  ،وحیث إنھ

ن االمتثال لتوجیھات الصحة العامة بالغة األھمیة ولحمایة صحة موظفي حكومة الوالیة، قامت الغذائي مع الحاجة إلى ضما
إدارة الخدمات البشریة في الوالیة بتوسیع الخدمات عبر الھاتف وعبر اإلنترنت، مع إغالق جمیع مراكز موارد األسرة 

 والمجتمع باستثناء ثالثة عشر مركًزا،
 

إللكترونیة في إلینوي والقانون الفیدرالي بما فیھما أحكام "التوقیع اإللكتروني" یشترطان حالیًا أن قانون أمن التجارة ا وحیث إن
تحتوي طلبات المساعدة العامة التي تستلمھا الوالیة عن طریق البرید على توقیع خطي لمقدم الطلب وأن تتضمن الطلبات 

 قیع ھاتفي،المقدمة عبر الھاتف تسجیًال صوتیًا لصوت مقدم الطلب كتو
 

مایو  31قد منحت الوالیة إعفاء یسري حالیًا وحتى  USDAإدارة الغذاء والتغذیة التابعة لوزارة الزراعة األمریكیة  وحیث إن
یعفي الوالیة من شرط إنشاء التسجیل الصوتي للتصدیق على العمیل في الطلبات المقدمة للحصول على الغذاء والتغذیة  2020

 للفظي ھاتفیًا للطلبات غیر الموقعة المستلمة عبر البرید،والسماح بالتصدیق ا
 

وفقًا  Medicaidو  Medicareسیتم إخطار وزارة الصحة والخدمات البشریة األمریكیة ومراكز خدمات برامج  وحیث إنھ
لإلجراءات المعمول بھا بأن طلبات المساعدة الطبیة سیتم التعامل معھا بما یتوافق مع اإلجراءات المعتمدة من إدارة الغذاء 

 والتغذیة التابعة لوزارة الزراعة األمریكیة،
 



ارئ في إلینوي ، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوبناء علیھ
)Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8) and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 

ILCS 3305:أمرت بما یلي ،( 
 

، یعلق شرط تقدیم مقدم طلب المساعدة العامة 19المادة األولى.  خالل مدة إعالني الحاكم لكارثة فیروس كورونا المستجد 
وتیًا للتصدیق اللفظي لھ خالل عملیة تقدیم طلب إعانات المساعدة العامة ھاتفیًا، على أن توثق الوالیة تصدیقًا لفظیًا تسجیًال ص

 بسیًطا بشكل صحیح والذي یشكل توقیعًا صحیًحا. 
 

العامة غیر الموقعة ، یمكن توقیع طلبات المساعدة 19المادة الثانیة.  خالل مدة إعالني الحاكم لكارثة فیروس كورونا المستجد 
 المستلمة بالبرید من مقدم الطلب عن طریق تصدیق لفظي بسیط عبر الھاتف یكون موثقًا بشكل صحیح من قبل الوالیة.  

 
 Electronic Commerce Security Act atالمادة الثالثة.  على وجھ التحدید، یعلق حكم قانون أمن التجارة اإللكترونیة (

5 ILCS 175/25-101(c الذي ینص على وجوب أن تتضمن جمیع القواعد التي تعتمدھا ھیئة حكومیة تابعة للوالیة الحد ((
األدنى من متطلبات األمان ذات الصلة التي وضعتھا إدارة الخدمات اإلداریة المركزیة، وذلك خالل مدة إعالني الحاكم لكارثة 

 لواردة في المادتین األولى والثانیة من ھذا األمر التنفیذي.لغرض محدد ھو إنفاذ التغییرات ا 19فیروس كورونا المستجد 
 

 
       _______________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم         
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