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 3-2022األمر التنفیذي 
 ) 98رقم   19(األمر التنفیذي بشأن كوفید 

  21المؤرخ  25-2021المعدل باألمر التنفیذي  24-2021األمر التنفیذي رقم  2021سبتمبر  17إنني أصدرت في  حیث
ضمن إجراءات مواجھة الجائحة الراھنة والذي یلزم المدارس باستبعاد الطالب والعاملین من المدرسة في   2021سبتمبر 

 حاالت معینة، 

جائحة تسببت في مرض غیر عادي وخسائر جسیمة في األرواح،  2020تواجھ والیة إلینوي منذ أوائل مارس/آذار  وحیث
 من السكان، 28500رواح أكثر من شخص وحصدت أ 240000حیث أصابت عدوى المرض أكثر من 

إن حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة في جمیع األوقات وال سیما خالل ھذه  وحیث
 األزمة الصحیة، 

 على جدیدة مخاطر وتشكل السابقة السالالت من انتشاًرا وأسرع  فتًكا أكثر كورونا فیروس من المتحورة "دلتا" ساللة إن وحیث
 الفیروس،  انتشار لكبح  المتواصلة الجھود

 الفیروس،  من السابقة السالالت من افتكً  أشد مرًضا تسبب قد المتحورة "دلتا" ساللة إن وحیث

  اإلصابة حاالت أعداد في  كبیرة زیادة إلى وأدت السابقة السالالت من انتشاًرا أسرع المتحورة "أومیكرون" ساللة إن وحیث
 ، 19 بكوفید

 وقت أي من أكثر الوالیة أنحاء كل في بالمستشفیات المودعین أعداد زیادة إلى أومیكرون لساللة السریع االنتشار أدى وحیث
 ،19 یدكوف جائحة فترة طوال سابق

، حیث فاق عدد المرضى  19تشھد كل مناطق إلینوي ارتفاًعا في استخدام أسرة المستشفیات لحاالت المصابین بكوفید  وحیث
 حالة مودعة في وحدات العنایة المركزة بكافة أنحاء الوالیة،  1100حالة منھم أكثر من  7000المودعین بالمستشفیات حالیًا 

 ة إلینوي اآلن مناطق عدوى شدیدة،أصبحت جمیع مقاطعات والی وحیث

حدث نقص في أسّرة العنایة المركزة المتوفرة في عدة مناطق بأنحاء البلد نتیجة انتشار ساللتي "دلتا" و"أومیكرون"  وحیث
 المتحورتین، 

تیاطات  إلى أن التباعد االجتماعي والكمامات وغیرھا من اح CDCتشیر عدة دراسات نشرتھا أو أشارت إلیھا مراكز  وحیث
 الصحة العامة أثبتت أھمیتھا في إبطاء ووقف انتشار الفیروس، 

ینایر   8عاًما في والیة إلینوي طفرة في اإلصابات الجدیدة في األسبوع المنتھي في  20شھدت المرحلة العمریة تحت  وحیث
% عن 70بمعدل  شخص في تلك المرحلة العمریة، وھي تمثل زیادة 100000حالة جدیدة من كل  1700بمعدل  2022

حالة فقط من  423شخص، وذلك أیًضا مقارنة مع  100000حاالت من كل  1004األسبوع السابق الذي بلغ عدد الحاالت فیھ 
 ، 2021دیسمبر  4شخص في األسبوع المنتھي  100000كل 

 ، 2022 ینایر 6 یوم وذلك  یومیة حالة 44089 بلغت األعمار جمیع بین اإلصابات  عدد في طفرة  إلینوي والیة سجلت وحیث

) أن التطعیم ھو أھم استراتیجیات الوقایة الصحیة العامة للقضاء على الجائحة  CDCقررت مراكز مكافحة األمراض ( وحیث
 ب المؤھلین للتطعیم بأسرع وقت ممكن، وتوصي بتطعیم المعلمین والعاملین بالمدارس والطال



إلى جانب الكمامات واالختبار المنتظم، فھو من أھم التدابیر  19إن زیادة معدالت التطعیم في المدارس یحمي من كوفید  وحیث
 الالزمة للتعلیم الحضوري اآلمن إلى أقصى حد، 

 بتطعیمھم، CDCسنوات فأكثر مؤھلین اآلن للتطعیم وتوصي مراكز  5أصبح األطفال من عمر  وحیث

  5بإعطائھم جرعة تنشیطیة بعد  CDCسنة فأكثر مؤھلین اآلن للتطعیم وتوصي مراكز  12أصبح األطفال من عمر  وحیث
 5المصابین بنقص المناعة من عمر  كما توصي بأن یتلقى بعض األطفال Pfizer-BioNTechأشھر من تلقیھم كامل لقاحات 

 . Pfizer-BioNTechعاًما جرعة إضافیة من لقاحات  11إلى 

% من ھذه الفئة جرعة  47,2عاًما في والیة إلینوي كامل التطعیم وتلقى   17إلى  5% من األطفال من عمر 39تلقى وحیث 
 واحدة على األقل، 

من أھم التدابیر التي تحمي المدارس من  19د اإلصابة بكوفید بأن البقاء بالمنزل عن CDCتنصح إرشادات مراكز  وحیث
 العدوى ومنع انتشارھا وإصابة اآلخرین،

) تتضمن إصابة  1عرفت ھیئة الصحة العامة في إلینوي تفشي الفیروس في المدارس على أنھ حاالت إصابة متعددة ( وحیث
موعة أساسیة محددة أو ثالث حاالت على األقل داخل مجموعة  % على األقل من التالمیذ أو المعلمین أو الموظفین داخل مج10

) تشھد بدایة ظھور األعراض أو نتیجة اختبار 2بالمدرسة؛ ( 19أساسیة محددة تستوفي معاییر احتمالیة أو ثبوت حالة كوفید 
خارج المدرسة   یوًما بین الحاالت التي لم تحدد على أنھا مخالطة لبعضھا البعض في مكان آخر 14إیجابیة في خالل 

) أن تكون الحاالت مرتبطة ارتباًطا وبائیًا داخل مباني المدرسة أو داخل األنشطة الالصفیة المقررة من 3(كالمنزل)؛ (
 ،1المدرسة 

(مؤكدة  أقدام من شخص مصاب بالعدوى 6 المخالط بأنھ شخص كان مقتربًا بمسافة أقل من CDCعّرفت مراكز  وحیث
ساعة في   24دقیقة أو أكثر على مدى فترة  15) لمدة إجمالیة تبلغ باألعراض الطبیة المطابقة إصابتھ بالتحلیل المختبري أو
   حجرة صف مدرسیة مغلقة،

التالمیذ الذین كانوا على   أن تعریف المخالط في حجرة الصف المدرسیة المغلقة یستثني CDCحددت مراكز  وحیث
) باألعراض الطبیة المطابقة من تلمیذ مصاب بالعدوى (مؤكدة إصابتھ بالتحلیل المختبري أو  أقدام 6إلى  3بمسافة بین  مقربة

المحكمة على الفم  الكمامات بارتداء بالشكل الصحیح والمستمر في حال كان كل من التلمیذ المصاب والتلمیذ المخالط ملتزمین
واألنف طوال الوقت. وھذا االستثناء ال ینطبق على المعلمین أو طاقم المدرسة أو غیرھم من البالغین المتواجدین في حجرات  

 الصف المغلقة، 

 في المدارس، 19بأن یبقى بالمنزل كل من یخالط المصابین أو المشتبھ بإصابتھم بفیروس كوفید  CDCمراكز  توصي وحیث

  5أیام إلى  10توصیاتھا الخاصة بفترات العزل والحجر الصحي من  2021دیسمبر  27بتاریخ  CDCعدلت مراكز  وحیث
  ،2022ینایر  6أیام، واعتمدت تلك التوصیات للمدارس بتاریخ 

لمحافظة  إن التحكم في نسبة اإلشغال ومنع حضور المؤكدة إصابتھم أو المشتبھ بإصابتھم بالفیروس من أھم التدابیر ا وحیث
 على سالمة التعلیم الحضوري بالمدارس،

والتھدید المتزاید من ساللة "أومیكرون" ونظًرا للعدد الكبیر من الناس الذین لم   19إنني وفي ظل استمرار تفشي كوفید  وحیث
أن  2022نایر ی 7%)، قد أعلنت في 35,7%) أو كامل التعیم (26,7یتلقوا حتى الجرعة األولى من التطعیم على األقل بعد (

تشكل حالة طوارئ وبائیة وطوارئ صحیة عامة وفقًا للمادة الرابعة من  19الظروف الحالیة في إلینوي المتعلقة بانتشار كوفید 
   )،Section 4 of the Illinois Emergency Management Agency Actقانون ھیئة إدارة الطوارئ في إلینوي (

 Illinoisولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبمقتضى دستور إلینوي والمواد (، وبموجب السلطات المخعلیھ بناء
Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305, Sections 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(12 إضافة ((

رت األمر التالي الذي یعمل من قانون ھیئة إدارة الطوارئ ووفقًا للسلطات الواردة في قوانین الصحة العامة، أصد 19إلى المادة 
 بھ اعتباًرا من اآلن: 

 المدارس  في لھا المخالطة أو المحتملة أو المؤكدة 19  كوفید لحاالت بالنسبة االستبعاد مقتضیات أوامر األولى: المادة

a.  التعریفات 
i. المستقلة المدارس  شاملة خاصة،  أو عامة ثانویة أو أساسیة مدرسة أي  "المدرسة" بمصطلح یقصد 

 مصطلح یشمل وال .12 الصف حتى الروضة قبل ما مرحلة من للطالب التعلیم تقدم التي
 إلدارة تابعة داخلیة مدارس أي تشمل والتي داخلیة، مدرسة أي  من السكني الجزء  "المدرسة"

the for School Illinois و  School and Center Rock J. Philip مثل الوالیة
Impaired Visually  وDeaf the for School Illinois  و and Mathematics Illinois

 
في   19) اإلرشادات التوجیھیة الموحدة لتصنیف مجموعات وموجات تفشي كوفید 2021أغسطس  6مجلس علماء األوبئة في الوالیة واألقالیم. ( 1

Standardized-content/uploads/2021/08/CSTE-https://preparedness.cste.org/wp-المدارس من الروضة حتى الثانویة. مأخوذة من 
dfOutbreaks.p-and-Clusters-of-Classification-for-Guidance-Surveillance-School-12-K-19-IDCOV 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#stay6ft
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/cloth-face-cover.html
https://preparedness.cste.org/wp-content/uploads/2021/08/CSTE-Standardized-COVID-19-K-12-School-Surveillance-Guidance-for-Classification-of-Clusters-and-Outbreaks.pdf
https://preparedness.cste.org/wp-content/uploads/2021/08/CSTE-Standardized-COVID-19-K-12-School-Surveillance-Guidance-for-Classification-of-Clusters-and-Outbreaks.pdf


Academy Science. في األحداث قضاء لدائرة التابعة  المدارس "المدرسة" مصطلح یشمل وال  
 إلینوي.

ii. في متطوع أو موظف )1( یلي: ما علیھ ینطبق شخص أي بالمدرسة" "العاملین بمصطلح یقصد  
  أو لھا خدمات یقدم متعاقد أو الثانویة حتى الروضة قبل من الطالب تخدم تعلیمیة دائرة أو مدرسة
 من )2( بالمدرسة؛ طالب أي أو  تعلیمیة دائرة أو لمدرسة الخدمات یقدم متعاقد كیان لدى موظف

 من ألكثر أقدام) 6 من أقل (بمسافة بالمدرسة اآلخرین العاملین أو الطالب من مقربة على یكون
 مصطلح یشمل وال المدرسة. تحدده حسبما منتظم بشكل األقل  على أسبوعیًا مرة دقیقة 15

 الجسدي قربھ لحظات وتكون قصیرة لفترة المدرسة في یتواجد  شخص أي بالمدرسة" "العاملین
 یحافظ مكان إلى الطلبات یوصلون الذین دینالمتعھ (مثل عابرة لحظات  المدرسة في اآلخرین من
 الطلبیات). ألخذ وجیزة لمدة المكان  دخلوا إذا أو  اآلخرین عن  تباعدھم على فیھ

iii. بالمدرسة. مسجل مراھق أو طفل أي "الطالب" بمصطلح یقصد 
iv. التشخیص اختبار في إیجابیة تحلیلھ نتیجة تكون الذي الشخص المؤكدة" "الحالة بمصطلح یقصد 

 العالمات عن النظر بغض ))PCR( المتسلسل البولیمیراز تفاعل  اختبار (مثل 19 لكوفید يالجزیئ
  الطبیة. األعراض أو

v. األجسام اختبار في إیجابیة تحلیلھ نتیجة تكون الذي الشخص المحتملة" "الحالة بمصطلح یقصد  
 تظھر الذي الشخص أو الطبیة، األعراض أو العالمات عن النظر بغض ،19 لكوفید المضادة

 محتملة. أو مؤكدة لحالة مخالًطا وكان 19 كوفید  ألعراض مشابھة أعراض علیھ
vi. أقل بمسافة محتملة أو مؤكدة  حالة من مقربة على تواجد شخص أي "المخالط" بمصطلح یقصد 

 یلي:  ما "المخالط" مصطلح یشمل وال  ساعة. 24 فترة مدى على دقیقة 15 من ألكثر أقدام 6 من
a. 6إلى  3میذ یتواجد على مقربة من حالة مؤكدة أو محتملة داخل الصف بمسافة أي تل  

دقیقة على األقل بشرط أن یكون كل من المخالط والحالة المؤكدة أو   15أقدام لمدة 
 المحتملة مرتدیًا كمامتھ بالشكل الصحیح طوال مدة المخالطة.  

b.  عاًما أو أكثر یكون قد تلقى  18أي تلمیذ أو أي فرد من العاملین بالمدرسة ممن عمرھم
ومن ضمنھا الجرعات  CDCالتي أوصت بھا مراكز  19جرعات لقاح كوفید 

األساسیة في  Pfizer-BioNTechالتنشیطیة التي یتلقاھا أي فرد أخذ كامل جرعات 
األساسیة في فترة   Modernaفترة تتجاوز الخمسة أشھر الماضیة أو مجموعة لقاح 

 Johnson & Johnson Janssenتتجاوز الخمسة أشھر الماضیة أو جرعة لقاح 
األساسیة في فترة تتجاوز الشھرین الماضیین (والجرعات اإلضافیة األساسیة التي تلقاھا 

 ة).بعض المصابین بنقص المناع
c.  19عاًما الذین تلقوا كامل جرعات أحد لقاحات كوفید  17إلى  5التالمیذ من عمر  

 األساسیة.
d.   أي فرد یتواجد على متن وسیلة نقل مدرسیة كان على مقربة من حالة مؤكدة أو محتملة

دقیقة على األقل إذا كان كل من المخالط والحالة المؤكدة  15أقدام لمدة  6إلى  3بمسافة 
ملة مرتدیًا كمامتھ بالشكل الصحیح طوال مدة المخالطة وكانت النوافذ مفتوحة أو المحت

(النوافذ األمامیة والوسطى والخلفیة أو العلویة) بالشكل الذي یسمح بالتھویة المناسبة أو 
إذا وجدت مرشحات الھواء الجزیئیة العالیة الكفاءة وكانت تعمل أثناء ركوب وسیلة 

 النقل.
e. یوًما الماضیة ابتداء من تاریخ التعرض. 90ة تحلیلھ إیجابیة خالل الـ أي فرد كانت نتیج 
f.  أي فرد یكون قد خالط وحده حالة مؤكدة أو محتملة أثناء التواجد في مكان مفتوح، على

أن المدارس ربما تنسق مع إدارة الصحة المحلیة التي یتبع لھا الفرد لتحدید ضرورة 
 لیة في بعض األماكن المفتوحة.االستبعاد بسبب معدالت التعرض العا

vii. فعالیاتھا أو مبانیھا إلى الشخص دخول  برفض المدرسة التزام "االستبعاد" بمصطلح یقصد  
  صحي  حجر أو عزل أوامر أي انتھاء عن النظر بغض تنظمھا، أخرى فعالیات أي أو الالصفیة

 یعتبر وال انتھت. قد الحجر أو العزل ھذا مدة كانت إذا حتى أو  المحلیة الصحة إدارة من صادرة
 صحیًا. احجرً  أو عزًال  المدرسة من  االستبعاد

b. بھا: والعاملین الطالب سالمة لضمان اآلتیة التدابیر جمیع اتخاذ المدارس جمیع على یجب 
i.   تقصي وقوع حاالت اإلصابة وحاالت االشتباه في اإلصابة بالمدارس وتحدید المخالطین بغرض

 أي فرد من الطالب أو العاملین بمقتضى ھذا األمر التنفیذي.  تحدید ما إذا كان یجب استبعاد
ii. علیھ ینطبق بھا العاملین من فرد   أي أو طالب أي المدرسة تستبعد المحتملة: أو المؤكدة الحاالت 

 األقل على أیام 5 لمدة التطعیم  حالة عن النظر بغض المحتملة  الحالة أو المؤكدة الحالة مصطلح
 في اإلیجابیة االختبار نتیجة  تاریخ من أو األعراض ظھور بدایة نم أقصى كحد أیام 10 حتى

 بالعودة األعراض علیھم ظھرت الذین العاملین أو للطالب ویسمح األعراض. ظھور عدم حاالت
 الحمى، تخفیف أدویة تناول دون ساعة 24 لمدة الحمى من خلوھم بشرط أیام 5 بعد المدرسة إلى

  ھذه وفي األخرى.  األعراض تحسن إلى باإلضافة قيء، أو الإسھ دون ساعة 24 تمر أن وبشرط
  غیرھم، مع التواجد عند دائم بشكل الكمامات ارتداء على األفراد ھؤالء یواظب أن یجب الحالة
   المدرسة. إلى رجوعھم وقت من تبدأ أخرى أیام 5 لمدة وذلك المفتوحة، األماكن في حتى

iii. :وقت من األقل على أیام 5 لمدة  بھا والعاملین الطالب من مخالط  أي المدرسة تستبعد المخالطون  
  عند دائم بشكل الكمامات ارتداء على األفراد ھؤالء یواظب أن یجب الحالة ھذه وفي المخالطة.

 رجوعھم وقت من تبدأ أخرى أیام 5 لمدة وذلك المفتوحة، األماكن في حتى غیرھم، مع التواجد
  أي علیھ تظھر ال الذي للمخالط تسمح أن االستبعاد  عن عوًضا  للمدرسة ویجوز  رسة.المد إلى



 أن بشرط  مبانیھا یدخل بأن الدراسي الیوم خالل المدرسة داخل مخالًطا یكون والذي أعراض
  اإلبالغ وقت من أیام 7 خالل في األقل على اثنین اختبارین خالل من سلبیة المخالط نتیجة تكون

 من أیام 7 إلى 5 بعد األخیر االختبار یجرى أن وعلى ،Stay To Test انطباق أو بالمخالطة
  األخیرة. المخالطة وقت

iv. المدرسة تستبعد  )،3و(ب)( )2(ب)( الفقرتین إلى باإلضافة األعراض: علیھم تظھر الذین األفراد 
 مراكز قبل من المحدد النحو على  19 كوفید أعراض علیھ تظھر بھا  العاملین من فرد أو طالب أي

CDC، أقصى. كحد أیام 10 وحتى األقل على أیام 5 لمدة أو سلبیًا اختباره یصبح أن  إلى وذلك  
 بشرط أیام 5 بعد المدرسة إلى بالعودة األعراض علیھم ھرتظ الذین العاملین أو للطالب ویسمح
  دون ساعة 24 تمر أن وبشرط الحمى، تخفیف أدویة تناول دون  ساعة 24 لمدة الحمى من خلوھم
 ھؤالء یواظب أن یجب الحالة ھذه  وفي األخرى.  األعراض تحسن إلى باإلضافة قيء، أو إسھال
 وذلك المفتوحة، األماكن في حتى غیرھم، مع التواجد عند دائم بشكل الكمامات ارتداء على األفراد

   المدرسة. إلى رجوعھم وقت من تبدأ أخرى أیام 5 لمدة
c. لألحكام وفقًا  التنفیذي، األمر ھذا بموجب الحضور من المستبعدین للطالب بعد عن التعلیم المدارس جمیع توفر 

School the of 18.66-34 and 30-10 Section ( موادال بمقتضى الوالیة في العام التعلیمي المدیر من المعلنة
18.66-5/34 ILCS 105 and 30-5/10 ILCS 105 Code,( المدارس. قانون من 

d. طارئة قواعد تصدر أن العامة، الصحة ھیئة على تقتصر أن دون تشمل والتي الوالیة، لحكومة التابعة للھیئات ویجوز  
 تنفیذه.  في والمساعدة التنفیذي األمر ھذا إلنفاذ االقتضاء عند

e. لقانون وفقًا الصحي  والحجر العزل أوامر تصدر أن من محلیة صحیة إدارة أي یمنع ما  التنفیذي األمر ھذا في یوجد ال 
  التنفیذیة، والئحتھ .)seq et 2305/1.1 ILCS 20 Act, Health Public of Department( العامة الصحة ھیئة

 ذي.التنفی األمر ھذا علیھ ینص ما على تزید التي  شدة األكثر التدابیر من لمزیدا باتخاذ المدارس تلزم أن من أو

إذا صدر قرار ببطالن أي حكم من أحكام ھذا األمر التنفیذي أو بوقف سریانھ على أي شخص أو   االستثناء. بند الثانیة: المادة
ھذا األمر التنفیذي أو على سریانھ، والذي یكون  حالة من قبل أي محكمة مختصة فال یؤثر ھذا البطالن على أي حكم آخر في

  نافذًا بدون الحكم أو السریان الباطل. ولتحقیق ھذا الغرض، قررنا أن أحكام ھذا األمر التنفیذي أحكام منفردة مستقلة.

  25-2021واألمر التنفیذي  24-2021یحل ھذا األمر التنفیذي محل األمر التنفیذي  السابقة. التنفیذیة األوامر الثالثة: المادة
ویلغي أي نص مخالف لھ من أي أمر تنفیذي سابق. وتظل أي أحكام ال تتعارض مع أحكام ھذا األمر التنفیذي ساریة المفعول  

 ونافذة تمام النفاذ. 
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