
 
 
 
 
 
 
 

  33-2020األمر التنفیذي            2020أبریل،  30
 

 COVID-19األمر التنفیذي بشأن مواجھة فیروس كورونا المستجد 
 )COVID-19 بشأن فیروس كورونا المستجد  31األمر التنفیذي رقم (

 
 الوالیة؛ وتعتبر حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من بین أھم وظائف حكومة وحیث 

 
) مرض تنفسي شدید ومستجد وقد انتشر بین الناس عبر النقل التنفسي، 19-أن مرض فیروس كورونا المستجد (كوفیدوحیث 

ینایر  30أعلنت منظمة الصحة العالمیة عن وباء فیروس كورونا المستجد كحالة طوارئ صحیة عمومیة تثیر قلقاً دولیاً في 
ات اإلنسانیة بالوالیات المتحدة أن مرض فیروس كورونا المستجد یمثل حالة طوارئ ، وأعلن وزیر الصحة والخدم2020

 ؛27ینایر 2020للصحة العامة في 
 

أن الفیروس یتطور في والیة إلینوي ، تطورت األزمة التي تواجھھا الوالیة وتتطلب اآلن استجابة متطورة لضمان قدرة حیث 
ستجیبین األوائل على تلبیة احتیاجات الرعایة الصحیة لجمیع سكان والیة إلینوي المستشفیات وأخصائیي الرعایة الصحیة والم

 وبطریقة تتوافق مع إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا التي ال تزال قید التحدیث ؛ و 
 

الظروف الحالیة في إلینوي تحیط ألن  2020أبریل  30أعلنت جمیع المقاطعات في والیة لینوي أنھا منطقة كارثة في وحیث 
، بما في ذلك اآلثار المدمرة على صحة وحیاة الناس في جمیع أنحاء الوالیة ، تھدد بنقص في أسّرة 19-بانتشار كوفید

، 19-المستشفیات وأسّرة العنایة المركزة وأجھزة التھویة ومعدات الوقایة الشخصیة ، والحاجة الماسة لزیادة قدرة اختبار كوفید
 شكل حالة طارئة وبائیة وطوارئ متعلقة بالصحة العامة ؛ و ، ت
 

أجد أنھ من الضروري مواصلة وتمدید األوامر التنفیذیة الصادرة حتى اآلن استجابة لتفشي مرض فیروس كورونا  حیث
 ، 2020-09، 2020 -08، 2020-07، 2020-06، 2020-05، 2020-04، 2020-03المستجد، األوامر التنفیذیة 

11-2020 ،12-2020 ،13-2020 ،14-2020 ،15-2020 ،16-2020 ،17-2020 ،19-2020 ،20-2020 ،21-2020 ،
-31و  30-2020،  29-2020، 28-2020، 27-2020، 26-2020، 25-2020، 24-2020،  23-2020، 22-2020

 وأدرج تباعا لذلك البنود الواردة في ھذه األوامر التّنفیذیّة،  2020
 

ب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبموجب قانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي  ، وبموجبناء علیھ
)Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency 

Act, 20 ILCS 33052020مایو  30یلي ابتداء من  )، ووفقًا للسلطات المخولة في قوانین الصحة العامة، أمرت بما: 
 

 الجزء األول: إعادة إصدار األوامر التنفیذیة
 

 ،2020-11،  2020-09، 2020 -08، 2020-07، 2020-06، 2020-05، 2020-04، 2020-03األوامر التنفیذیة 
12-2020 ،13-2020 ،14-2020 ،15-2020 ،16-2020 ،17-2020 ،19-2020 ،20-2020 ،21-2020 ،22-2020 ،
یتم اعادة  2020-31و  30-2020،  29-2020، 28-2020، 27-2020، 26-2020، 25-2020، 24-2020،  23-2020

 كاآلتي: 2020-33اصدارھا بموجب ھذا األمر التنفیذي 
 

 (إغالق مركز جیمس ر طومسون ؛ التنازل عن شرط اإلجازة المرضیة لموظفي الدولة): 2020-04األمر التنفیذي 
 

 .2020مایو  29وتمدیدھما حتى  2020-04من األمر التنفیذي  3و  2ر المادة تتم إعادة إصدا
 

 (إغالق المدارس): 2020-06و 2020-05األوامر التنفیذیة 
 

 .2020مایو  29 بكاملھا وتمدیدھا حتى 2020-06و 2020-05یتم إعادة إصدار األوامر التنفیذیة 
 

االستھالك الداخلي في المطاعم والحانات ؛ التأمین ضد البطالة ؛ قانون (تعلیق  2020-07األمر التنفیذي 
 االجتماعات المفتوحة):

 
وتمدیدھا  2020-07، بصیغتھا المعدلة أدناه ، من األمر التنفیذي  6و  5و  4و  3و   1یتم إعادة إصدار كل من المادة 

  .2020مایو  29حتى 
 

، یتم تعلیق أحكام قانون االجتماعات المفتوحة 2020مایو  29المادة السادسة. خالل فترة إعالن الحاكم للكارثة، والى 
2020 ILCS 5 ( Open Meetings Act, 5 ILCS 120  الذي یتطلب أو یتعلق بالحضور الشخصي من قبل (

بأن "أعضاء الھیئة العامة  ILCS 120  /2.01 5) تعلیق حكم المادة 1أعضاء الھیئات العامة. على وجھ التحدید، (



لمشاركة عن  التي تحدد متى یسمح با ILCS 120/7 5) األحكام في المادة 2یجب أن یكونوا حاضرین شخصیا" و(
) الذي ینص على أنھ "سیتم عقد Illinois Finance Authority Actحكم قانون ھیئة المالیة في إلینوي (بعد. 

  20االجتماعات في مكان واحد داخل الوالیة مع اكتمال النصاب القانوني لألعضاء المتواجدون فعلیاً في ھذا الموقع" 
ILCS 3501/801-25  حكم قانون والیة إلینوي االداري (  0202مایو  29تم ایقافھ حتىIllinois 

Administrative Code الذي ینص على أن اجتماع مجلس مراجعة تراخیص الحمل المخفي الذي یتطلب وجود (
. Ill 20"النصاب القانوني یحضر االجتماع" كشرط عندما "یجوز للمفوضین الحضور ھاتفیا أو إلكترونیا" 

Admin .Code 2900.110(c ( 2020مایو  29تم إیقافھ حتى. 
 

، على تأجیل النظر في األعمال العامة   بما في ذلك تلك المذكورة أعاله على وجھ التحدیدیتم تشجیع الھیئات العامة ، 
حیثما أمكن. عندما یكون االجتماع ضروریًا، نوجھ الھیئات العامة بتوفیر الوصول إلى الفیدیو أو الصوت أو االتصال 

الھاتفي أو جمیعھا في االجتماعات لضمان أن أفراد الجمھور یمكنھم رؤیة االجتماع، وتحدیث مواقع الویب الخاصة  
رات وسائل التواصل االجتماعي إلبقاء الجمھور على اطالع كامل على أي تعدیالت في جداول  بھم ومنشو

 ، وكذلك أنشطتھم المتعلقة بالفیروس.19اجتماعاتھم أو شكل اجتماعاتھم بسبب فیروس كورونا 
 

 : (عملیات سكرتیر الوالیة) 2020-08األمر التنفیذي 
 

 .2020مایو  29مل وتمدیده حتى بالكا 2020-08أعید إصدار األمر التنفیذي 
 

 (الخدمات الصحیة عن بعد): 2020-09األمر التنفیذي 
 

  .2020مایو  29بالكامل وتمدیده حتى  2020-09أعید إصدار األمر التنفیذي 
 

 (مراجعات في األوامر التنفیذیة السابقة؛ مدة إخطارات دائرة التصحیحات): 2020-11األمر التنفیذي 
 

  .2020مایو  29وتمدیدھما حتى  2020-11من األمر التنفیذي  4و  3ر المادة یتم إعادة إصدا
 

(فحوصات الخلفیة للعاملین في مجال الرعایة الصحیة ؛ مدة إخطارات دائرة قضاء  2020-12األمر التنفیذي 
 األحداث ؛ قانون تعدین الفحم):

 
 .2020مایو  29بالكامل وتمدیده حتى  2020-12تم إعادة إصدار األمر التنفیذي 

 
 (تعلیق الدخول إلى دائرة التصحیحات من سجون المقاطعات): 2020-13األمر التنفیذي 

 
 .2020مایو  29بالكامل وتمدیده حتى  2020-13أعید إصدار األمر التنفیذي 

 
 (توجیھات التوثیق والّشھادة): 2020-14األمر التنفیذي 

 
 .2020مایو  29 بصیغتھ المعدلة أدناه ، بالكامل ویمتد حتى،  2020-14یعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
، یمكن إكمال أي شھادة یتطلبھا COVID-19المادة الثانیة. خالل مدة إعالن الحاكم للكوارث و المرتبطة بتفشي 

 قانون إلینوي عن تقنیة اتصال الصوت والفیدیو ثنائیة االتجاه، شریطة:
a.  الصوت والفیدیو ثنائیة االتجاه بالتفاعل المباشر ومتزامن بین الشخص الذي  یجب أن تسمح تقنیة اتصال

 یوقع الوثیقة ("الموقِّع") والشاھد عن طریق البصر والصوت؛
b.  یجب تسجیل تكنولوجیا االتصاالت الصوتیة والمرئیة ثنائیة االتجاه وحفظھا من قبل الموقِّع (صاحب

 ثالث سنوات؛التوقیع) أو من ینوب عنھ لمدة ال تقل عن 
c. یجب على الموقِّع أن یشھد على أنھ موجود فعلیًا في إلینوي أثناء االتصال الصوتي والمرئي ثنائي االتجاه؛ 
d. یجب على الشاھد أن یشھد على أنھ موجود فعلیًا في إلینوي أثناء االتصال الصوتي والمرئي ثنائي االتجاه؛ 
e. صال الصوتي والمرئي ثنائي االتجاه علي الوثیقة التي یجب على الموقِّع أن یؤكد بشكل إیجابي خالل االت

 سیوقع علیھا الموقِّع؛
f.  یجب عرض كل صفحة من المستند الذي سیتم الشھادة علیھ على الشاھد عبر تقنیة االتصاالت السمعیة

 والبصریة ثنائیة االتجاه بطریقة مقروءة بوضوح للشاھد بعد أن یتم وضع األحرف األولى من اسم الموقِّع
 علیھا بحضورالشاھد؛ 

g.  یجب تسجیل عملیة التوقیع عن قرب بما فیھ الكفایة على االتصال الصوتي والمرئي ثنائي االتجاه لیراقبھا
 الشاھد؛ 

h.  الفاكس أو الوسائل اإللكترونیة نسخة واضحة من  البرید السریع،یجب على الموقِّع أن یرسل عن طریق
 د في موعد ال یتخطى الیوم التالي لتوقیع الوثیقة؛المستند الموقع بالكامل مباشرة إلى الشاھ

i.  یجب على الشاھد التوقیع على النسخة المرسلة من المستند كشاھد وإرسال النسخة الموقعة من المستند مرة
 ساعة من اإلستالم؛ 24إلى الموقِّع في غضون  البرید السریعأخرى عبر الفاكس أو الوسائل اإللكترونیة أو 

j. ،یجوز للشاھد أن یوقع على الوثیقة األصلیة اعتباراً من تاریخ التنفیذ األصلي من قبل الموقّع  إذا لزم األمر
شریطة أن یستلم الشاھد الوثیقة األصلیة الموقعة مع النسخة المشھود علیھا إلكترونیاً خالل ثالثین یوماً من 

 تاریخ الشھادة عن بعد.
 



 قانون إلینوي للمدارس): (تعلیق العمل بأحكام 2020-15األمر التنفیذي 
 

   .2020مایو  29بالكامل وتمدیده حتى  2020-15تم إعادة إصدار األمر التنفیذي 
 

 (استعادة السیارات، تعلیق التدریب للخدمات األمنیّة في الفصول الدراسیة): 2020-16األمر التنفیذي 
 

 .2020مایو  29بالكامل وتمدیده حتى  2020-16تم إعادة إصدار األمر التنفیذي 
 

 (المواعید النھائیة للقنب والتطبیقات المتعلقة بھ): 2020-17و 2020-03األمور التنفیذیة 
 

،  2020-18، بصیغتھما المعدلة بموجب األمر التنفیذي  2020-17و 2020-03یُعاد إصدار األمرین التنفیذیین 
 .  2020-18وسیبقى ساري المفعول على النحو المحدد في األمر التنفیذي 

 
  (الحصانة من المسؤولیة المدنیة عن مرافق الرعایة الصحیة والمھنیین والمتطوعین):  2020-19األمر التنفیذي 

 
 .2020مایو  29، بصیغتھ المعدلة أدناه ، بالكامل وتمدیده حتى  2020-19أعید إصدار األمر التنفیذي 

 
 المادة األولى. تحقیقًا ألغراض ھذا األمر التنفیذي، تُعّرف المصطلحات التالیة على النحو المبین أدناه:

a.  :"یقصد بـ "منشآت الرعایة الصحیة 
i.  :المنشآت المرخصة والمصدقة والمعتمدة من أي ھیئة حكومیة بالوالیة والتي تنظمھا القوانین التالیة

)) أو قانون مستشفى جامعة Ill. Admin. Section 1130.215(a)-(f 77القانون اإلداري بإلینوي (
لرعایة ) أو قانون تقدیم اUniversity of Illinois Hospital Act, 110 ILCS 330إلینوي ( 

)) أو Alternative Health Care Delivery Act, 210 ILCS 3/35)2(-)4الصحیة البدیلة (
 Emergency Medical Services (EMS) Systemsقانون أنظمة الخدمات الطبیة الطارئة (

Act, 210 ILCS 50أو قانون إدارة شئون قدامى المحاربین (  
(Department of Veterans’ Affairs Act, 20 ILCS 2805). 

ii.  المراكز اإلنمائیة الخاضعة إلدارة الوالیة والمعتمدة من المراكز الفیدرالیة لخدماتMedicare  و
Medicaid  ومراكز الصحة النفسیة المرخصة الخاضعة إلدارة الوالیة والمنشأة بموجب القانون

 اإلداري للصحة النفسیة وإعاقات النمو
 (Mental Health and Developmental Disabilities Administrative Act, 20 ILCS  
)1705/4 

iii.  مراكز الترتیبات المعیشیة المجتمعیة المتكاملة المرخصة على النحو المحدد في قانون ترخیص
 Community-Integrated Living Arrangementsوتصدیق الترتیبات المعیشیة المجتمعیة (

Licensing and Certification Act, 210 ILCS 135/2( 
iv.  مراكز الصحة النفسیة المجتمعیة المرخصة على النحو المحدد في قانون الخدمات المجتمعیة

)Community Services Act, 405 ILCS 30( 
v. المراكز الصحیة المعتمدة فیدرالیًا بموجب قانون الضمان االجتماعي 

 (Social Security Act, 42 U.S.C. § 1396d(l)(2)(B)) و 
vi. ع إلدارة الحكومة یقدم خدمات الرعایة الصحیة ویكون مؤسس لغرض مواجھة تفشي أي موقع خاض

 19فیروس كورونا المستجد 
vii.  مرافق المعیشة الداعمة المعتمدة من قبل إدارة والیة إلینوي للرعایة الصحیة والخدمات العائلیة وفقًا

  5/5ILCS-(a)5.01. 305لقانون المساعدة العامة في إلینوي, 
)5.01(a-Illinois Public Aid Code, 305 ILCS 5/5(  ،و ، 

viii.  مؤسسات المعیشة المدعومة ومؤسسات اإلسكان المشترك المرخصة من قبل إدارة اإلسكان العامة طبقًا
 ILCS 9 210لقانون المساعدة بالمعیشة واإلسكان المشترك ، 

)(Assisted Living and Shared Housing Act  . 
 

 "منشأة الرعایة الصحیة" ھي مفرد الجمع "منشآت الرعایة الصحیة".

b.   یقصد بـ "أخصائیي الرعایة الصحیة" جمیع العاملین المرخصین أو المعتمدین للعمل في الرعایة الصحیة أو
) مقدمي خدمات الرعایة الصحیة في منشأة من منشآت الرعایة الصحیة 1الخدمات الطبیة الطارئة من (

) العاملین تحت توجیھات ھیئة إدارة 2والمصرح لھم بھذا العمل، ( 19لمواجھة تفشي فیروس كورونا 
 الطوارئ أو إدارة الصحة العامة في إلینوي تنفیذا إلعالني الحاكم للكوارث.

c.   یقصد بـ "متطوعي الرعایة الصحیة" جمیع المتطوعین أو طالب الطب أو التمریض غیر الحاصلین على
) یقدمون الخدمات أو المساعدة أو الدعم في منشأة رعایة صحیة لمواجھة تفشي فیروس 1لذین (ترخیص وا

) العاملین تحت توجیھات ھیئة إدارة الطوارئ أو إدارة الصحة  2كورونا المستجد والمصرح لھم بھذا العمل، (
 العامة في إلینوي تنفیذا إلعالنات الحاكم للكوارث. 

، یجب أن تتضمن المساعدة المقدمة من المستشفیات المرخصة وفقًا لقانون ترخیص  2لمادة المادة الثامنة: ألھداف ا
)، قبول نقل مریض من Illinois Hospital Licensing Act, 210 ILCS 85( 85 210مستشفى إلینوي 

جماعي،   مستشفى آخر ، بما في ذلك المرضى الداخلیون في المستشفى ، والكیانات التي تدیرھا الدولة (بشكل



.  على المستشفى المتلقي أن یقبل 19-"الكیانات الناقلة") التي لیس لدیھا القدرة الالزمة لتوفیر العالج لمریض كوفید
نقل المریض الذي تم تشخیصھ بفیروس كورونا المستجد إذا توفرت لدیھ المساحة والقدرة الكافیة على توفیر العالج 

ستشفى المساحة والقدرة الكافیة لتوفیر العالج لمریض فیروس كورونا المستجد، لھ.  عند تحدید ما إذا توفر لدى الم
یجب على المستشفى أن یأخذ بعین االعتبار قدرتھ على توفیر عالج آمن وفعال یتوافق مع توصیات الصحة العامة 

 الحالیة، وكذلك مع الموارد المتاحة والعاملین في المستشفى وعدد األسرة الطبیة الشاغرة

 (متطلبات المساعدة العامة):  2020-20ألمر التنفیذي ا
 

 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-20أعید إصدار األمر التنفیذي 
 

 سجناء إدارة السجون في إلینوي): (إذن خروج 2020-21األمر التنفیذي 
 

 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-20أعید إصدار األمر التنفیذي 
 

(اجتماعات البلدات ؛ قانون ترخیص مدیري الجنازات والمحنیین ؛ الصادر بموجب قانون  2020-22األمر التنفیذي 
؛ عملیات إرسال بصمات األصابع بموجب قانون فحص الھویة للعامل في الرعایة  1969رعایة الطفل لعام 

 الصحیة):
 

 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-22أعید إصدار األمر التنفیذي 
 

(اإلجراءات التي تتخذھا إدارة التنظیم المالي والمھني بوالیة إلینوي للمھنیین المرخصین  2020-23األمر التنفیذي 
 المشاركین في االستجابة للكوارث): 

 
 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-23أعید إصدار األمر التنفیذي 

 
(اجتماعات البلدیات، قانون ترخیص منظمي الجنازات وعمال التحنیط، الصادر بموجب  2020-24مر التنفیذي األ

، إعطاء بصمات األصابع بموجب قانون التحقق من ھویة العاملین في الرعایة 1969قانون رعایة الطفل لعام 
 الصحیة): 

 
 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-24أعید إصدار األمر التنفیذي 

 
 (خصومات الرواتب واألجور): 2020-25األمر التنفیذي 

 
 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-25أعید إصدار األمر التنفیذي 

 
 (قدرة استیعاب المستشفى):  2020-26األمر التنفیذي 

 
 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-26أعید إصدار األمر التنفیذي 

 
 ):19-(الجثث التي اكتشف فیھا كوفید 2020-27مر التنفیذي األ
 

 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-27أعید إصدار األمر التنفیذي 
 

 (شھادات التصویر الشعاعي الصناعي):   2020-28األمر التنفیذي 
 

 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-28أعید إصدار األمر التنفیذي 
 

 (التعلیم الشخصي أو امتحانات تراخیص التأمین المھني): 2020-29األمر التنفیذي 
 

 .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-29أعید إصدار األمر التنفیذي 
 

وثائق الھویة (إیداع إجراءات اإلخالء السكنیة ؛ إنفاذ أوامر اإلخالء غیر السكنیة ؛  2020-30األمر التنفیذي 
 القنصلیة منتھیة الصالحیة ؛ الملفات اإللكترونیة للجنة إلینوي لحقوق اإلنسان):

 
 .2020مایو  29 ، بصیغتھ المعدلة أدناه ، بالكامل ویمتد حتى 2020-30یعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
دولة أو الحكومات المحلیة في والیة إلینوي المادة الثالثة. نوجھ جمیع ضباط إنفاذ القانون التابعین لحكومة الوالیة أو ال

وغیر السكنیة ما لم یتبین أن المستأجر یشكل تھدیدا مباشرا على صحة  السكنیة بإیقاف تنفیذ أوامر الطرد من العقارات 
وسالمة المستأجرین اآلخرین أو یشكل خطرا مباشرا وجسیما على العقار أو یكن مخالفا ألي قانون من قوانین البناء 

و القوانین الصحیة الساریة أو القوانین المماثلة. ال یوجد نص في ھذا األمر التنفیذي یفسر على أنھ إعفاء ألي شخص أ
 أوأو من االمتثال ألي التزام آخر علیھ بموجب أي عقد من عقود اإلیجار  الرھنأو كیان من التزامھ بدفع اإلیجار أو 

 ا األمر التوجیھي بعد إصدار أي إعالن جدید للكوارث من الحاكم.. یتم تقییم الحاجة إلى استمرار ھذعقد رھن



 
 (ترخیص المعلم ومتطلبات تخرج الطالب): 2020-31األمر التنفیذي 

 
  .2020مایو  29 بالكامل وتمدیده حتى 2020-31أعید إصدار األمر التنفیذي 

 
 
 

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو سریانھ على أي    الجزء الثاني: شرط االستثناء:
شخص أو حالة من أي محكمة ذات اختصاص قضائي فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر أو على سریان ھذا  

أحكام ھذا األمر  األمر التنفیذي والذي یكون نافذًا بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض نعلن أن
 التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.

 
 
 
        ___________________ 
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم          
 
 
 

 2020أبریل،  30صادر عن الحاكم بتاریخ 
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