
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معدل

 )  Executive Order 2020-26( 27-2020األمر التنفیذي       2020أبریل،  17

 

 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
EXECUTIVE ORDER -COVID 19( 19بشأن فیروس كورونا المستجد  25(األمر التنفیذي رقم  

. 25NO(( 
 

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

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

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

 ،19فیروس كورونا 

أن جمیع مقاطعات والیة إلینوي مناطق كوارث (إعالن الحاكم للكوارث   2020أبریل  1عاودت اإلعالن یوم  وحیث إنني
) إضافة إلى إعالن الكوارث األول، ویشار إلیھما بإعالني Second Gubernatorial Disaster Proclamationالثاني (
 ،19للكوارث) لمواجھة تفاقم انتشار فیروس كورونا المستجد الحاكم 

، فمن الضروري التأكد COVID-19إذا واجھت والیة إلینوي زیادة في الوفیات المتعلقة بفیروس كرونا الُمستجد  وفي حالة ما
 من أن األطباء الشرعیین في المقاطعة والفاحصین الطبیین قادرون على تقلیل انتشار الفیروس؛ 

 
، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي  ناء علیھب
)Sections 7(1) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305:أمرت بما یلي ،( 
  

خالل فترة إعالنات الحاكم للكوارث، فإن الحاجة إلى تحلیل الدم والبول في ظروف معینة الختبار وجود   المادة األولى:
 ILCS 5/3-3013 (section 55من قسم قانون الطب الشرعي لوالیة إلینوي،  3013-3/3المخدرات والكحول في الجزء 

3/3-3013 of the Illinois Counties Code Coroner Division, 55 ILCS 5/3-3013 سیتم تعلیقھ بموجب ھذا ،(
) تم اختباره وكانت 1) فقط، في حالة حدوث وفاة ولم یتواجد طبیب ُمعتمد مع المتوفى، إذا كان المتوفى (eللقسم الفرعي (

ستجد وكانت نتائج اختبار ) یُظھر أعراًضا تقلیدیة لفیروس كرونا المُ 2نتیجتھ إیجابیة لإلصابة بفیروس كرونا المستجد، أو (
 ILCS 5/3-3013 55تبقى جمیع الشروط األخرى للقسم   اإلصابة بفیروس كرونا المستجد الخاصة بھ ما زالت قید االنتظار.

   ساریة المفعول.
  

 ILCS 755) من قانون التخلص من بقایا المعوزین، a(20المادة الثانیة: خالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث، فإن القسم 
66/20(a یوًما بعد استالمھا من مرفق الدولة، سیتم  30)، والذي یتطلب مؤسسة علمیة مؤھلة لالحتفاظ بجثث المعوزین لمدة

تعلیقھ في حالة وجود نتائج إصابة إیجابیة الختبار الجثث لفیروس كرونا الُمستجد بشرط أن یتم االحتفاظ بجثث المعوزین لمدة 
 یوًما على األقل. 15

  
 755) من قانون التصرف في حثث المعوزین، c) - (f(15مادة الثالثة: خالل مدة إعالنات الحاكم للكوارث، فإن القسم ال

ILCS 66/15(c) – (f) (section 15(c) – (f) of the Disposition of Remains of the Indigent Act, 755 
ILCS 66/15(c) – (fي لدیھ جثث لم تتم المطالبة بھا أن یتم التبرع بالجثة إلى ))، والذي یتطلب من مدیر أي مرفق حكوم

مؤسسة علوم طبیة مؤھلة الستخدامھا في تطویر العلوم الطبیة، فإنھ سیتم تعلیق ھذا القسم لحین اختبار الجثث لمعرفة نتیجة 
أحد أفراد األسرة أو الشخص  إصابتھا بفیروس كرونا الُمستجد. یجب على المدیرین االستمرار في بذل جھود معقولة لالتصال ب
 ساعة.   72المسؤول عن التخلص من رفات الجثة ویجب أیًضا الحفاظ على فترة االنتظار القانونیة التي تبلغ 

 



المادة الرابعة: إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي شخص أو حالة من أي محكمة 
 یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریانھ في ھذا األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا بدون  ذات اختصاص قضائي فال

 الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.

 

        _____________________________ 
 بریتزكر جیھ بي         
 

 2020أبریل،  17صادر عن الحاكم بتاریخ 
 2020أبریل،  17مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 


