
 

 

 

أو المناطق التي فرضت فیھا تدابیر المستوى الثالث األشد    19-یفرض المستوى الثاني من التدابیر االحترازیة على المناطق التي تشھد تجدد الزیادة في انتشار كوفید 
فإذا شھدت المنطقة استمرار الزیادة في  .  ولم تحقق بعد المعاییر التي تسمح لھا بالعودة إما إلى المستوى األول أو المرحلة الرابعة من خطة استعادة الحیاة في الوالیة 

التدابیر االحترازیة في المستوى  .  االنتشار في ظل تطبیق المستوى الثاني فیھا، فقد یستدعى األمر عودة فرض تدابیر أشد للحد من زیادة    19-إصابات كوفید 
 : الثاني

 اإلجراءات المفروضة  األماكن

 الحانات والمطاعم

 ص   6م وال تفتح قبل الساعة    11تغلق جمیع المطاعم والحانات الساعة   •
 إیقاف الخدمة الداخلیة •
 یجب أن یجلس جمیع زبائن المطاعم والحانات على الطاوالت بالخارج  •
 ) یجب إزالة مقاعد البار ( ممنوع الطلبات أو الجلوس أو التجمع عند البار   •
 أقدام  6یجب أن تفصل بین الطاوالت مسافة  •
 ممنوع الوقوف أو التجمع داخل أو خارج المكان أثناء انتظار طاولة أو للخروج  •
 یحظر الرقص والوقوف داخل المحل •
 أشخاص  6ال یتجاوز العدد على الطاولة  •
 یلزم وجود حجز لكل مجموعة  •
 یحظر جلوس أكثر من مجموعة على طاولة واحدة •
 شاملة النوادي الخاصة والنوادي الریفیة  •

االجتماعات والفعالیات 
ومنھا  ( االجتماعیة والتجمعات 

حفالت الزفاف والجنائز والموائد  
المشتركة، ومراكز العمل بالفنادق،  

 ) إلخ 

 أشخاص داخل أو خارج المكان    10تقتصر على   •
 .  تنطبق على التجمعات المھنیة والثقافیة واالجتماعیة  •
 .  ال تنطبق على الطالب المشاركین في صفوف التعلیم الحضوري أو األلعاب الریاضیة  •
مثل    4ھذا ال یقلل سعة المنشأة اإلجمالیة المنصوص علیھا في التوجیھات العامة لألعمال التجاریة في المرحلة   •

 .  المكاتب ومحال العنایة الشخصیة ومتاجر التجزئة، إلخ 
یجب أن تقتصر سعة الفندق على النزالء المسجلین فقط، مع السماح بحد أقصى بعدد األفراد المسموح بھ وفقا  •

 . ئح الحرائق المعمول بھا لكل غرفة فندقیةللوا
من % 25یجب إغالق مراكز اللیاقة البدنیة بالفنادق أو أن تعمل فقط بنظام الحجز بشرط اقتصار سعتھا على  •

 . الحد األقصى لسعة الصالة
 حظر الحافالت الترفیھیة ت  •

األنشطة الترفیھیة الجماعیة  
ومنھا مراكز الریاضة  ( المنظمة  

 )  واللیاقة البدنیة 

من السعة اإلجمالیة، أیھما أقل، في األماكن الداخلیة  %  25شخصا أو    25تقتصر المنشآت الترفیھیة والریاضیة على   •
 والمفتوحة  

البدنیة، ولكن یسمح بمجموعات متعددة بشرط أن  أشخاص، ویشمل ذلك تدریبات اللیاقة    10یحظر تجمع أكثر من   •
 تفصل بینھا حواجز غیر نفاذة وضمن الحدود المشترطة لسعة المكان اإلجمالیة 

یجب ارتداء الكمامات طوال الوقت داخل مراكز اللیاقة البدنیة، ویشمل ذلك أثناء ممارسة التمرینات الفردیة بغض   •
 النظر عن التباعد باألشخاص أو اآلالت 

التزام الریاضات بالتدابیر المنصوص علیھا في النسخة المحدثة الشتویة لتوجیھات جمیع األلعاب الریاضیة التي    یجب  •
 تنص على مستویات مناسبة من ممارسة الریاضة ومنافساتھا بناء على مستوى الخطر في األلعاب الفردیة 

وفقا لتوجیھات ھیئة التجارة والفرص  )  األماكن أعاله غیر الواردة في  ( یسمح باستمرار أنشطة األماكن المفتوحة   •
 ) DCEO( االقتصادیة  

 :  كما توصي ھیئة الصحة العامة باتخاذ التدابیر التالیة 

 عرض الفتات واضحة عن الكمامات والتباعد   •

 تشجیع الحد من السفر غیر الضروري إلى الوالیات األخرى والدول األخرى    •

 عاما   17و   12أفراد من الشباب بین    4تشجیع عدم التجمع خارج المدارس ألكثر من   •

 المستوى الثاني من تدابیر مواجھة تجدد االنتشار  
tt  2021ینایر  18محدث بتاریخ 



 

 

 زیادة نسبة العاملین من المنزل كلما أمكن  •

المناطق التي یلزم فیھا تطبیق تدابیر إضافیة لتحدید إمكانیة تخفیف القیود أو إذا لزم فرض  سوف تستمر ھیئة الصحة العامة بإلینوي في متابعة معدل اإلیجابیة في  
 .  تدابیر إضافیة أو إبقاء التدابیر الحالیة على حالھا 

بالمائة بعد    13و   8، قد یفرض المستوى الثاني إذا استمر معدل إیجابیة االختبارات بالمنطقة بین  19-بالنسبة للمناطق التي تشھد تجدد انتشار كوفید  •
 ) أیام   7بما یقاس بمتوسط تعاقب  ( یوما في ظل تدابیر المستوى األول    14مدة رصد  

 : بالنسبة للمناطق التي تشھد انخفاضا في اإلصابات، سیطبق فیھا المستوى الثاني إذا استوفت المنطقة المعاییر الثالثة التالیة  •

o   أیام   7بمقیاس متوسط تعاقب  ( بالمائة لمدة ثالثة أیام متعاقبة    12و   8وصول معدل إیجابیة اختبارات كوفید لما بین ( 

o   أیام   7بمقیاس متوسط تعاقب  ( بالمائة أو أكثر لمدة ثالثة أیام متعاقبة    20وصول المتاح من أسّرة العنایة الفائقة بأطقمھا الطبیة إلى نسبة ( 

o  أیام   10من    7أیام لمدة    7بمقیاس متوسط تعاقب  ( المودعین بالمستشفیات    19-دد مرضى كوفید توقف الزیادة في ع ( 

 . یرجى زیارة موقع مجلس ألعاب القمار في إلینوي لالطالع على تدابیر المستوى األول والثاني الخاصة بكازینوھات القمار وألعاب الفیدیو 

 .  https://dph.illinois.gov/regionmetrics:  آخر مستجدات المعاییر اإلقلیمیة على   تابع 

 . موقع ھیئة التجارة والفرص االقتصادیة للمزید من المعلومات عن التوجیھات الخاصة باألعمال التجاریة، اقرأ األسئلة الشائعة على  

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

