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 17-2022األمر التنفیذي 
 ) 110رقم   19(األمر التنفیذي بشأن كوفید 

 
 حمایة صحة وسالمة سكان والیة إلینوي من أھم مسؤولیات حكومة الوالیة، حیث إن 

 
جائحة تسببت في مرض غیر عادي وخسائر جسیمة في األرواح، حیث    2020تواجھ والیة إلینوي منذ أوائل مارس/آذار    وحیث

 من السكان، 34300شخص وحصدت أرواح أكثر من  3528000أصابت عدوى المرض أكثر من  
 

(كوفید   2019وفي ظل تعامل والیة إلینوي ومواجھتھا للكارثة الصحیة العامة الناجمة عن فیروس كورونا الُمستجد    وحیث إنھ
)، وھو مرض تنفسي حاد جدید ینتشر انتشاًرا سریعًا عن طریق الجھاز التنفسي، أصبح العبء على السكان ومقدمي الرعایة  19

 أنحاء الوالیة عبئًا غیر مسبوق، الصحیة ومستجیبي الطوارئ والحكومات في جمیع
 

انتشار وحدّة مختلفة عن وحیث   منھا سرعة  ولكل  تظھر،  زالت  وما  الجائحة  مدار  على  المتحورة  السالالت  من  العدید  ظھر 
 األخرى، 

 
یتھا كالتباعد إن التنبؤ بما سیحدث في ھذه الجائحة في المستقبل لھو مھمة شاقة، وما زالت التدابیر الوقائیة المثبتة فاعل  وحیث

 ،  19االجتماعي وارتداء الكمامات وغیرھا من االحتیاطات الصحیة العامة ناجحة في إبطاء وكبح انتشار فیروس كوفید 
 

(وحیث   منھا  والوقایة  األمراض  مكافحة  مراكز  یوم  CDCأصدرت  المعدلة  اإلرشادیة  توجیھاتھا  لرفع    2022فبرایر    25) 
 ، 12الكمامات في األماكن المغلقة عموًما، شاملة المدارس من الروضة حتى الصف توصیاتھا الخاصة بارتداء 

 
في المجتمع المحلي بناء على معدالت اإلیداع بالمستشفیات   19قدمت تلك التوجیھات إطاًرا یقیس مستویات انتشار كوفید  وحیث 

 ،19وعدد أسّرة اإلیداع الداخلي المتوفرة وعدد حاالت كوفید 
 

حالیًا إال بتعمیم ارتداء الكمامات فقط في المجتمعات التي ترتفع فیھا مستویات انتشار   CDCتوجیھات مراكز  توصي  وحیث  
 ،19كوفید 

 
بأن بعض األوساط المجتمعیة كالمدارس ومؤسسات الرعایة الجماعیة عالیة الخطورة   CDCما زالت توصي مراكز  وحیث  

 قًا لخصائص كل مكان منھا في حالة تفشي الفیروس فیھا،  یجوز لھا فرض احتیاطات وقائیة إضافیة وذلك وف
 

ومنشآت رعایة األطفال وغیرھا من األماكن لھا أن تفرض على األفراد    12إن المدارس من مرحلة الروضة حتى الصف  وحیث  
تفرضھ الوالیة   بالمجتمع المحلي ووفقًا لخصائص المكان، وذلك بغض النظر عما  19ارتداء الكمامات بناء على مستوى كوفید  

 من احتیاطات،  
 

فعالة في الوقایة من المرض، وال سیما المرض الحاد والوفاة، ولكن یظل ھناك عدد كبیر من  19إن لقاحات كوفید وحیث 
 السكان لم یتلقوا اللقاح كما أن بعض السكان ال یمكنھم تلقیھ بعد، ومن ضمنھم األطفال تحت سن ستة أشھر، 

 
إن بعض أصحاب العمل قد أبرموا اتفاقیات تفاوضیة جماعیة تنص على استمرار إلزام األفراد بارتداء الكمامات في أوساط وحیث  

 معینة، باإلضافة إلى التدابیر الوقائیة األخرى، 
 

مرضى نقص المناعة أو أصحاب األمراض الشدیدة الخطورة بارتداء كمامات محكمة في  CDCما زالت توصي مراكز وحیث 
 ،  19األماكن المغلقة العامة بالمجتمعات التي ترتفع فیھا مستویات خطورة كوفید 

 
وكل من كانت نتیجة اختبارھم إیجابیة ومن یخالط    19كل من تظھر علیھ أعراض كوفید    CDCما زالت توصي مراكز    وحیث

 صابًا بارتداء الكمامات، م
 

 ، 19یسمح ألي فرد بارتداء الكمامة في أي وقت لحمایة نفسھ ومن حولھ من انتشار كوفید  وحیث

  أقل   مدة  منذ  مصابًا  كان  من  كل  أو  التطعیم  جرعات  كامل  یتلقى  لم  فرد  كل  بأن  CDC  مراكز  توجیھات   توصي  زالت  ما  وحیث
  تمر   حتى  كمامة  یرتدي  وأن  19  لكوفید  التعرض  بعد  األقل  على  أیام  5  لمدة  نفسھ  عزلوی   المنزل  في  یبقى  أن  علیھ  یوًما  90  من
  أیام، 10

  ویعزل   المنزل  في  یبقى  أن  علیھ  19  بكوفید  إصابتھ  إیجابیة  تأكدت  فرد  كل  بأن  CDC  مراكز  توجیھات   توصي  زالت  ما   وحیث
 أیام،  10 تمر حتى ةكمام یرتدي وأن تحلیلھ نتیجة ظھور  بعد األقل على أیام 5 لمدة نفسھ

  ألي   عالمات  علیھ   ظھرت  إذا   المنزل   في   مدرسي  موظف  أو   معلم  أو  طالب  كل  یبقى  بأن  CDC  مراكز  توصي  زالت  ما  وحیث
   ،19 كوفید كمرض معد، مرض



 إیجابیة  المؤكدة  والموظفین  والمعلمین  الطالب  لتحدید  المحلیة  الصحة  إدارات  مع  التعاون  في  االستمرار  المدارس  على  یجب  وحیث
  المجتمع   وسالمة  صحة   لحمایة  المنزل  في  البقاء  علیھم  والذین   CDC  لتوجیھات  وفقًا  للفیروس  تعرضوا  من  أو  19  بكوفید  إصابتھم

   المدرسي،

  الصحیة  الرعایة  منشآت  في  العاملین  تلزم   )CMS  (مراكز  الفیدرالیة  Medicaidو  Medicare دماتخ  مراكز  زالت  ما  وحیث
 الرعایة  ومنشآت  األمد  الطویلة  الرعایة  منشآت  في  العاملین  بشدة  وتوصي  ،19  كوفید  ضد  الكامل  بالتطعیم  فیدرالیًا  المعتمدة

 بأول،  أوًال  19 كوفید عیم تط بجرعات بااللتزام فیدرالیًا  المعتمدة المتخصصة التمریضیة

 لكامل  المتلقین  غیر  المتخصصة   التمریض  رعایة  ومنشآت  األمد  الطویلة  الرعایة  منشآت  في  العاملین  CMS  مراكز  تُلزم  وحیث
  متوسًطا،   المحلي  المجتمع  في  19  كوفید  عدوى  مستوى   كان  حال  في  األقل  على  أسبوعیًا  مرة  لالختبار  بالخضوع  التطعیم  جرعات

 یلزم  ال  ولكن  مرتفعًا،  أو  كبیًرا  المحلي  المجتمع  في  19  كوفید  عدوى   مستوى  كان  حال  في  األقل  على  أسبوعیًا  مرتین  واالختبار
 منخفًضا،  العدوى مستوى كان إذا االختبار علیھم

نوي شخص من سكان إلی 34300في الخسارة الفادحة بإزھاق أرواح ما یفوق  19وباإلضافة إلى تسبب جائحة كوفید  إنھ وحیث
وإلحاق األذى بصحة عشرات اآلالف غیرھم، فقد تسببت في خسائر اقتصادیة كبیرة وال تزال تھدد األمن المالي لعدد كبیر من 

 األفراد والشركات في أنحاء الدولة والوالیة،

تحدة ما یؤثر إلى نقص في أعداد أطقم تخصصات الرعایة الصحیة في كل أنحاء الوالیات الم 19أدت آثار جائحة كوفید وحیث 
على توفیر الخدمات الصحیة في إلینوي وما یتضمنھ ذلك من نقص في توفر أطقم العمل واألسّرة وخدمات الرعایة الصحیة في  

 المنشآت الصحیة ومنھا المنشآت الصحیة الحكومیة،

 ،19واجھة جائحة كوفید ما زالت العدید من الجھات التنفیذیة بالوالیة مستمرة في تركیز مواردھا المحدودة على م وحیث

في والیة إلینوي وما سیترتب علیھ من آثار صحیة واقتصادیة متواصلة    19إنني وبسبب االنتشار المتوقع المستمر لكوفید    وحیث
 أن جمیع المقاطعات في والیة إلینوي مناطق منكوبة،  2022یولیو  22على سكان الوالیة خالل الشھر القادم، أعلنت في 

الجائحة وال  وحیث لمواجھة  التي أوردناھا أعاله أرى ضرورة إعادة إصدار األوامر إنني وفي سعینا  العامة  طوارئ الصحیة 
- 2021و  22-2021و  18-2021و  12-2021و  24-2020و  23-2020و  21-2020و  20-2020و  9-2020التنفیذیة التالیة:  

 یذي،، وبموجب ذلك أضم بنود حیثیات ھذه األوامر التّنفیذیّة إلى ھذا األمر التنف 6-2022و 31-2021و 28

 ,Sections 7(1)، وبموجب السلطات المخولة لي بصفتي حاكم والیة إلینوي، وبمقتضى دستور إلینوي والمواد (علیھ  بناء
7(2), 7(3), 7(8), 7(9), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 

منصوص علیھا في قوانین الصحة العامة، أصدرت األمر التالي الذي  ) من قانون ھیئة إدارة الطوارئ ووفقًا للصالحیات ال3305
 :2022یولیو  22یعمل بھ ابتداء من 

 الجزء األول: إعادة إصدار األوامر التنفیذیة 
 

-2021و  18-2021و  12-2021و  24-2020و  23-2020و  21-2020و  20-2020و  9-2020یعاد إصدار األوامر التنفیذیة:  
 ، على النحو التالي: 6-2022و 31-2021و 28-2021و 22

 
 (الخدمات الصحیة عن بعد):  9-2020األمر التنفیذي 

 
وتمددان   15-2021بصیغتھما المعدلة بموجب األمر التنفیذي    9-2020من األمر التنفیذي    10و  9یُعاد إصدار المادتین  

 . 2022سبتمبر،  17في موعد أقصاه  9-2020من األمر التنفیذي  10. على أن تلغى المادة 2022أغسطس  20حتى 
 

 (شروط المعونات العامة):   20-2020األمر التنفیذي 
 

 .2022أغسطس  20 بالكامل ویمدد حتى 20-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

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

 .2022أغسطس  20 بالكامل ویمدد حتى 21-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 
 

(إجراءات إدارة التنظیم المالي والمھني بوالیة إلینوي للمھنیین المرخصین المشاركین في    23-2020األمر التنفیذي  
 مواجھة الكوارث): 

 
 .2022أغسطس  20 بالكامل ویمدد حتى 23-2020یُعاد إصدار األمر التنفیذي 

 
 التابع لھیئة الخدمات البشریة في إلینوي):   Forensic Treatmentمج (برنا 24-2020األمر التنفیذي 

 
وتمددان   15-2022بصیغتھما المعدلة بموجب األمر التنفیذي    24-2020من األمر التنفیذي    3و  1یُعاد إصدار المادتین  

 .2022أغسطس  20حتى 



 
 (المرحلة الخامسة عودة الحیاة):   12-2021األمر التنفیذي 

 
التنفیذي   األمر  إصدار  التنفیذي    12-2021یُعاد  األمر  بموجب  المعدلة  ویمدد حتى  12-2022بصیغتھ    20  بالكامل 

 . 2022أغسطس 

 (التدابیر االحترازیة):  18-2021األمر التنفیذي 

،  10-2022و  6-2022و  19-2021بصیغتھ المعدلة بموجب األوامر التنفیذیة    18-2021یُعاد إصدار األمر التنفیذي  
 .2022أغسطس  20بالكامل ویمدد حتى 

 
 االختبار): (فرض التطعیم و 22-2021األمر التنفیذي 

 
بصیغتھا المعدلة بموجب األمر التنفیذي   22-2021من األمر التنفیذي    9و  8و  7و  6و  5و  3و  2یُعاد إصدار المواد  

أغسطس    20وتمدد حتى    16-2022واألمر التنفیذي    5-2022واألمر التنفیذي    27-2021واألمر التنفیذي    2021-23
2022.     

 
 یم واالختبار في دور الرعایة النھاریة): (فرض التطع 28-2021األمر التنفیذي 

 
التنفیذي   األمر  إصدار  التنفیذي    28-2021یُعاد  األمر  بموجب  المعدلة  ویمدد حتى  30-2021بصیغتھ    20  بالكامل 

  .2022أغسطس 
 

(تعلیق شروط رخص االستشاریین المتخصصین واالستشاریین اإلكلینیكیین المتخصصین   31-2021األمر التنفیذي 
 واإلخصائیین االجتماعیین واإلخصائیین االجتماعیین اإلكلینیكیین واإلخصائیین النفسیین اإلكلینیكیین):  

 
-2021. على أن یلغى األمر التنفیذي  2022س  أغسط  20  بالكامل ویمدد حتى  31-2021یُعاد إصدار األمر التنفیذي  

 .2022سبتمبر،  17في موعد أقصاه  31
 

 (فرض ارتداء الكمامات):   6-2022األمر التنفیذي 
 

التنفیذي   األمر  إصدار  التنفیذي    بصیغتھ  6-2022یُعاد  األمر  بموجب  حتى  11-2022المعدلة  ویمدد    20  بالكامل 
 .2022أغسطس 

 
 

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

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

 
 

                                               
 جیھ بي بریتزكر، الحاكم           

 
 
 

 2022یولیو/تموز،  22یخ صادر عن الحاكم بتار
 2022یولیو/تموز،  22مقدم من سكرتیر الوالیة في 

 
 


