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

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

 )،COVID-19( 2019فیروس كورونا 

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-19لكوارث) لمواجھة تفاقم انتشار فیروس كورونا المستجد الحاكم ل

انتشر بسرعة في فترة قصیرة في أنحاء إلینوي مما یستدعي توجیھات جدیدة وصارمة  19فیروس كورونا المستجد وحیث إن 
 من مسئولي الصحة على المستوى الفیدرالي والوالیة والمستوى المحلي،

على الصحة والسالمة العامة في جمیع أنحاء والیة إلینوي ولضمان قدرة نظام الرعایة الصحیة  ومن منطلق الحفاظوحیث إنني 
لدینا على خدمة المرضى، أرى ضرورة اتخاذ تدابیر إضافیة تتوافق مع إرشادات الصحة العامة إلبطاء وإیقاف انتشار فیروس 

 ،19كورونا المستجد 

الحفاظ على مسافة ال تقل عن ست أقدام بین الناس ھي اإلستراتیجیة األساسیة للحد  المسافة االجتماعیة التي تتمثل فيوحیث إن 
 في مجتمعاتنا، 19من انتشار فیروس كورونا 

، منھم كبار 19فئات معینة من السكان معرضون بشكل كبیر لخطر اإلصابة بأمراض أخطر نتیجة لفیروس كورونا وحیث إن 
ت طبیة مزمنة خطیرة مثل أمراض القلب أو السكري أو أمراض الرئة أو غیرھا من السن واألشخاص الذین یعانون من حاال

 األمراض،

منشأة الغالبیة  28نزیل من الذكور واإلناث في  36000) تضم حالیًا أكثر من IDOCإدارة السجون في إلینوي (وحیث إن 
رب واالتصال القریب بین النزالء في بسبب الق 19العظمى منھم معرضون بشكل خاص لإلصابة وانتشار فیروس كورونا 

 وحدات سكنھم وقاعات الطعام،

إدارة السجون قامت حالیًا بتقلیل سعة وحدات السكن لعزل النزالء الذین تظھر علیھم أعراض فیروس كورونا أو وحیث إن 
 تكون اختبارات فحصھم إیجابیة والحجر الصحي علیھم،

على اتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة بما یتوافق مع توجیھات الصحة العامة لمنع ولضمان قدرة مدیر إدارة السجون  وحیث إنھ
في منشآت اإلدارة وتوفیر الرعایة الصحیة الالزمة للمتأثرین بالفیروس فمن الضروري منح المدیر  19انتشار فیروس كورونا 

بمغادرة منشآت اإلدارة مؤقتًا حیثما كان ذلك  السلطة التقدیریة الستخدام اإلفراجات الطبیة للسماح للنزالء الضعفاء صحیًا
ضروریا ومناسبا مع مراعاة صحة وسالمة النزیل وكذلك صحة وسالمة النزالء اآلخرین والموظفین في منشآت اإلدارة 

 والمجتمع المحلي،



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

ILCS 3305:فإنني أصدرت األمر التالي الذي یسري اعتباًرا من اآلن حتى نھایة مدة إعالني الحاكم للكوارث ،( 

 ,Illinois Unified Code of Correctionsد للسجون في إلینوي (المادة األولى.  تعلق األحكام التالیة من القانون الموح
730 ILCS 5/3-11-1 التي تسمح بمنح نزالء إدارة السجون اإلفراج المؤقت، وذلك على النحو التالي: (أ) یعلق نص عبارة (

مؤقت، ویُسمح بمنح اإلفراج یوما" الواردة في المادة (أ) التي تنص على المدة المسموح بھا لإلفراج ال 14"لمدة ال تتجاوز 
، (ب) یعلق نص عبارة IDOCالمؤقت لمدة تصل إلى مدة إعالني الحاكم للكوارث على النحو الذي یحدده مدیر إدارة السجون 

"للحصول على خدمات العالج الطبي أو الطبي النفسي أو العالج النفسي في حالة عدم توفر الخدمات المناسبة بطریقة أخرى" 
)، ویسمح بإصدار اإلفراجات المؤقتة ألغراض العالج الطبي أو الطبي النفسي أو النفسي بناء على 2المادة (أ)( الواردة في

 تقدیر المدیر وبما یتوافق مع توجیھات نائب مدیر إدارة السجون للشؤون الطبیة. 

 قواعد الطوارئ حسب االقتضاء لتحقیق الغرض من ھذا األمر التنفیذي. IDOCالمادة الثانیة.  تطبق إدارة السجون 
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