
 

 

 

باالعتماد على العلم واالستماع لخبراء الصحة العامة للحفاظ على سالمة    19-التزمت والیة إلینوي منذ اندالع جائحة كوفید
 .  المواطنین

بعد انخفاض منحني اإلصابات في الربیع، حققت إلینوي معدالت منخفضة نسبیًا في تفشي الفیروس في المجتمع وفي اإلیداع 
ولكن في ظل زیادة االنتشار على مستوى البلد، شھدت كل مناطق إلینوي زیادة عدد اإلصابات  .  بالمستشفیات خالل الصیف

خریف، مما استلزم فرض اإلجراءات االحترازیة اإلقلیمیة المقسمة إلى مستویات والمبینة في  واإلیداع بالمستشفیات خالل ال
 .  ھذه الخطة 

المستوى  العامة  الصحة  وھیئة  بریتزكر  الحاكم  فرض  البالد  أنحاء  كل  وفي  إلینوي  في  ھنا  العدوى  انتشار  حدة  زیادة  ومع 
اإلحدى المناطق  الوقائیة على جمیع  اإلجراءات  من  من    الثالث  ابتداء  توصیة خبراء  .  2020نوفمبر    20عشرة  وبناء على 

د العامة ومنھم  االنتشار  .  الصحة  زیادة  لمنع  العطالت  فترة  االحترازیة طوال  التدابیر  تطبیق  استمر  فاوتشي  موجة  "أنتوني 
في معاییر تخفیف  ومع بدء تحسن األوضاع حالیا في بعض المناطق أعلن الحاكم بریتزكر أن أي منطقة تستو".  وراء أخرى

 . 2021ینایر  15التدابیر سیرفع عنھا المستوى الثالث وتنتقل إلى مستویات أخف اعتبارا من 

بفضل السیر في ظل التدابیر االحترازیة المتسقة والفعالة طوال موسم العطالت استطاعت إلینوي إنقاذ األرواح وتخفیف  
وبھذه الطریقة تمكنت الوالیة من أن تكون في أفضل  .  بیر بشكل آمنالخطر على المجتمع وتجھیز أنفسنا لتخفیف ھذه التدا

ب من خطة توزیع لقاح كوفید  1وضع یسمح لھا بمكافحة الفیروس منذ بدایة الجائحة، حیث تستعد اإلدارة للبدء في المرحلة 
اختبار  100000كما تواصل الوالیة االستفادة من عملیة تحلیل الفیروس الرائدة على مستوى البالد، حیث تخطت . في الوالیة

.  وھذه الخطة نتاج أشھر من األبحاث اإلضافیة حیث أصبح خبراء الصحة العامة أكثر درایة علمیة بالفیروس. في الیوم

بإعادة تصنیف المناطق من حیث فرض المستوى الثاني واألول  IDPHوأخیًرا وبینما تتحسن الظروف، ستقوم ھیئة الصحة 
 .استوفت المناطق المعاییر الالزمة كلما  4ومن ثم العودة إلى المرحلة  

 

 19-إجراءات مكافحة تجدد انتشار كوفید   
 2021ینایر  18محدث بتاریخ 

 19-إجراءات مكافحة تجدد انتشار كوفید   



 

 

 

 

التي استرشدت  )  EMS( ستطبق التدابیر االحترازیة أو سترفع عمدا لكل منطقة على حدة بناء على مناطق الخدمات الطبیة الطارئة  
وھذه المناطق تتبع خطوط  .  بھا دائما ھیئة الصحة العامة في عمل الصحة العامة بالوالیة، مما یسمح بنظام مقسم حسب المناطق 

المقاطعات لتمثل المقاطعات التي تقع في أكثر من منطقة واحدة  
 : منطقة   11وفیما یلي الـ  .  EMSمن نظام  

بون، كارول، دیكالب، جو دافیس، لي،   :الشمال .1
 أوغل، ستیفنسون، وایتساید، وینیباغو

بیورو، فولتن، غروندي،  :شمال وسط الوالیة .2
ھندرسون، ھنري، كندال، نوكس، السال، 

لیفینغستون، مارشال، مكدونو، مكلین، میرسر،  
بیوریا، بوتنام، روك آیلند، ستارك، تایزویل، وارین،  

 وودفورد 

آدامز، براون، كالھون، كاس،    :غرب وسط الوالیة .3
كریستیان، غرین، ھانكوك، جیرسي، لوغان،  

مینارد، مونتغومري، مورغان،   ماكوبین، مایسون،
 بایك، سانغامون، شویلر، سكوت

بوند، كلینتون، مادیسون، مونرو،   : مترو إیست .4
 راندولف، سانت كلیر، واشنطن

ألكزاندر، إدواردز، فرانكلین، غاالتین،   :الجنوب .5
ھاملتون، ھاردین، جاكسون، جفرسون، جونسون، 

ماریون، ماساك، بیري، بوب، بوالسكي، سالین،  
 یونیون، واباش، واین، وایت، ولیامسون

شامباین، كالرك، كالي، كولز، كروفورد، كامبرالند، دي وت، دوغالس، إدغار، إفینغھام،   :شرق وسط الوالیة .6
 اییت، فورد، إیروكوا، جاسبر، لورانس، ماكون، مولتري، بیات، رتشالند، شیلبي، فیرمیلیون ف

 كانكاكي، ویل  :ساوث صابربان .7

 دوبیج، كین  :وست صابربان .8

 لیك، مكھنري :نورث صابربان .9



 

 

 صابربان كوك  :صابربان كوك  .10

مدینة شیكاغو : شیكاغو .11

 19-تجدد انتشار كوفیدإجراءات مكافحة 
 

 : من خطة عودة إلینوي   4التدابیر االحترازیة لمواجھة تجدد االنتشار التالیة تمثل إضافة إلى التوجیھات الواردة في المرحلة  

 المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  األماكن
تقتصر الخدمة داخل المحل على   • الحانات والمطاعم 

بالمائة من    25شخصا أو    25
 . سعة القاعة أیھما أقل 

ال یتجاوز العدد على الطاولة   •
 أشخاص   4بالداخل  

إیقاف الخدمة الداخلیة في حالة   •
 عدم تقدیم الطعام 

تستمر الخدمة في األماكن   •
المفتوحة وخدمات التوصیل  
والطلبات الخارجیة بموجب  

 ساعات محدثة  

 إیقاف الخدمة الداخلیة  •
تستمر الخدمة في األماكن   •

المفتوحة وخدمات التوصیل  
والطلبات الخارجیة بموجب  

 ساعات محدثة 
  6ال یتجاوز العدد على الطاولة   •

 أشخاص 

 إیقاف الخدمة الداخلیة  •
تستمر الخدمة في األماكن   •

المفتوحة وخدمات التوصیل  
والطلبات الخارجیة بموجب  

 ساعات محدثة 
  6ز العدد على الطاولة  ال یتجاو  •

 أشخاص 

 إیقاف األعمال  • 4تفتح وفقا لقواعد المرحلة   • 4تفتح وفقا لقواعد المرحلة   • المؤسسات الثقافیة  

  4تفتح وفقا لقواعد المرحلة   • صاالت القمار والكازینوھات 
الصادرة من مجلس ألعاب القمار  

 بإلینوي 

  4تفتح وفقا لقواعد المرحلة   •
الصادرة من مجلس ألعاب القمار  

 بإلینوي 

 إیقاف األعمال  •

 تقتصر على النزالء المسجلین   •   4تفتح وفقا لقواعد المرحلة   • الفنادق 
تغلق مراكز اللیاقة البدنیة أو تعمل   •

 فقط  %  25بنظام الحجز بسعة  

 تقتصر على النزالء المسجلین  •
تغلق مراكز اللیاقة البدنیة أو تعمل   •

 فقط  %  25بنظام الحجز بسعة  
مسموح بھا مع االلتزام   • التجمعات العائلیة  

 بتوجیھات الصحة العامة 
  10یوصى باالقتصار على   •

 أشخاص 
یوصى باالقتصار على أفراد   •

 العائلة الواحدة 

أشخاص فقط،    10المجموعة   • 4تفتح وفقا لقواعد المرحلة   • تدریبات اللیاقة البدنیة الداخلیة 
 ومنھا صفوف اللیاقة البدنیة 

 إیقاف األعمال   •

 االجتماعات والفعالیات والتجمعات  
باستثناء التجمعات الحضوریة المدرسیة أو  ( 

 ) الریاضیة 

شخصا أو    25تقتصر على   •
من السعة اإلجمالیة،  %  25

الداخلیة  أیھما أقل، في األماكن  
 والمفتوحة 

ضیوف في    10تقتصر على   •
 األماكن الداخلیة والمفتوحة  

تمنع التجمعات داخل قاعات   •
االجتماعات وصاالت الوالئم  

وقاعات الحفالت والنوادي  
 الخاصة، إلخ 

أشخاص    10تقتصر الجنائز على   •
 من عائلة المتوفى 

 یوصى بالعمل عن بعد  • 4تفتح وفقا لقواعد المرحلة   • 4تفتح وفقا لقواعد المرحلة   • المكاتب  

 .المدرجة في ھذه الوثیقة قابلة للتغییر جمیع معاییر الصحة العامة 
 في ضوء استمرار تطویر األبحاث والبیانات حول فیروس كورونا المستجد، ھذه الخطة

 .قد یتم تحدیثھا وسیتم تحدیثھا لتعكس أحدث البیانات العلمیة



 

 

 

 األنشطة الترفیھیة الجماعیة المنظمة  
مراكز اللیاقة البدنیة، األلعاب الریاضیة،  ( 

 ) إلخ 

مراكز الترفیھ واللیاقة البدنیة   •
وأنشطة األماكن المفتوحة تلتزم  

 4بتوجیھات المرحلة  
تلتزم األلعاب الریاضیة بالتدابیر   •

الواردة في توجیھات جمیع  
   األلعاب الریاضیة 

%  25شخصا أو    25تقتصر على   •
من السعة اإلجمالیة، أیھما أقل، في  

 األماكن الداخلیة والمفتوحة  
األلعاب الریاضیة بالتدابیر  تلتزم   •

الواردة في توجیھات جمیع  
 األلعاب الریاضیة 

یتم إیقاف األنشطة الریاضیة   •
 والترفیھیة في األماكن المغلقة 

یسمح باألنشطة الریاضیة   •
والترفیھیة والتدریبات الفردیة في  

 األماكن المفتوحة 
  10تقتصر المجموعة على   •

 أشخاص  
 
 
 

ستواصل ھیئة الصحة العامة رصد المعاییر  
كافة وتعلن    11الصحیة في المناطق الـ  

التغییر في المستویات عند حدوث تحسن في  
تابع آخر مستجدات المعاییر  .  أي منطقة 

اإلقلیمیة على  
dph.illinois.gov/regionmetrics  .

للمزید من المعلومات عن التوجیھات  
الخاصة باألعمال التجاریة، اقرأ األسئلة  

الشائعة على  موقع ھیئة التجارة والفرص  
 االقتصادیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dph.illinois.gov/regionmetrics
https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Phase%204%20Business%20Guidance%20FAQ.pdf
https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Phase%204%20Business%20Guidance%20FAQ.pdf


 

 

 

تابع آخر مستجدات  .  كافة وتعلن التغییر في المستویات عند حدوث تحسن في أي منطقة   11ستواصل ھیئة الصحة العامة رصد المعاییر الصحیة في المناطق الـ  
للمزید من المعلومات عن التوجیھات الخاصة باألعمال التجاریة، اقرأ األسئلة الشائعة على  .  dph.illinois.gov/regionmetricsالمعاییر اإلقلیمیة على  

 . موقع ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة 
 م 

 

 عاییر تغییر المستویات 

أو أكثر لمدة ثالثة  % 8وصول معدل إیجابیة االختبارات إلى 
 )أیام 7بمتوسط  (أیام متعاقبة 

 

 أو
 

أیام   7بمتوسط (زیادة مستمرة في معدل إیجابیة االختبارات 
زیادة مستمرة في  ) أ(بالتزامن مع إما ) أیام 10من  7لمدة 

 10من  7أیام لمدة  7بمتوسط (مرضى كوفید بالمستشفیات 
انخفاض في أسّرة العنایة الفائقة بأطقمھا ) ب(، وإما )أیام

  7بمتوسط (قبة لمدة ثالثة أیام متعا% 20الطبیة ألقل من 
 )أیام
 

بعد  % 13و% 8استمرار معدل إیجابیة االختبارات بین 
یوما في ظل المستوى األول من    14فترة رصد مدتھا 

 )أیام 7بمتوسط (التدابیر 
 

 تخفیف اإلجراءات االحترازیة تشدید اإلجراءات االحترازیة

أو أقل لمدة  % 6.5وصول معدل إیجابیة االختبارات إلى 
 ) أیام 7بمتوسط (ثالثة أیام متعاقبة 
 

 إضافة إلى 
 

على األقل من أسّرة العنایة الفائقة بأطقمھا  % 20توفر 
 )أیام 7بمتوسط (الطبیة لمدة ثالثة أیام متعاقبة 

 

 إضافة إلى 
 

بمتوسط  (توقف الزیادة في عدد مرضى كوفید بالمستشفیات 
 ) أیام 10من  7أیام لمدة  7

 

أو أكثر % 13استمرار معدل إیجابیة االختبارات على نسبة 
یوما في ظل  14لمدة ثالثة أیام متعاقبة بعد فترة رصد مدتھا  

 المستوى الثاني من  
 ) أیام 7بمتوسط (التدابیر االحترازیة 

 

لمدة % 8و% 6.5وصول معدل إیجابیة االختبارات لما بین 
 ) أیام 7بمتوسط (ثالثة أیام متعاقبة 
 

 إضافة إلى 
 

على األقل من أسّرة العنایة الفائقة بأطقمھا  % 20توفر 
 )أیام 7بمتوسط (الطبیة لمدة ثالثة أیام متعاقبة 

 

 إضافة إلى 
 

وسط  بمت(توقف الزیادة في عدد مرضى كوفید بالمستشفیات 
 ) أیام 10من  7أیام لمدة  7

 

أو أكثر ودون  % 8وصول معدل إیجابیة االختبارات إلى 
 )أیام 7بمتوسط (لمدة ثالثة أیام متعاقبة % 12

 

 إضافة إلى 
 

على األقل من أسّرة العنایة الفائقة بأطقمھا  % 20توفر 
 )أیام 7بمتوسط (الطبیة لمدة ثالثة أیام متعاقبة 

 

 إضافة إلى 
 

بمتوسط  (توقف الزیادة في عدد مرضى كوفید بالمستشفیات 
 ) أیام 10من  7أیام لمدة  7

 

 المرحلة الرابعة 

 المستوى األول 

 المستوى الثاني 

 المستوى الثالث 

 المعاییر الصحیة لالنتقال بین المستویات 

https://dph.illinois.gov/regionmetrics
https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Phase%204%20Business%20Guidance%20FAQ.pdf

