
 

 

 

W miarę jak coraz więcej mieszkańców będzie otrzymywać szczepionkę przeciwko COVID-19 stan Illinois 
będzie działać zgodnie ze ścieżką opartą na wskaźnikach, prowadzącą do piątej i ostatniej fazy Planu powrotu 
stanu Illinois do normalności (Restore Illinois), w którym wszystkie sektory gospodarki zostaną ponownie 
otwarte i wznowią działalność biznesową i rekreacyjną, jak również normalne działanie konwencji, festiwali i 
dużych imprez.   

Zgodnie z zaleceniami ekspertów ds. zdrowia publicznego stan Illinois będzie postępować zgodnie z 
podejściem podobnym do wybierania pomiędzy środkami ograniczającymi dka Fazy IV, które obecnie odnoszą 
się do całego stanu, a post-pandemiczną nową normalnością Fazy V. Ten Pomost do Fazy 5 pozwoli na 
zwiększenie limitów obłożenia i zwiększenie działalności biznesowej, zanim eksperci ds. zdrowia publicznego 
powiedzą nam, że można bezpiecznie przejść do nowej normalności, którą przyniesie Faza V.  

Podobnie jak wcześniejsze, oparte na dowodach naukowych podejścia do celowego łagodzenia skutków 
katastrofy, które zapewniły nam bezpieczeństwo i uratowały życie, stopniowa droga do Fazy V ochroni 
osiągnięty przez nas postęp, pozwalając jednocześnie na ponowne otwarcie gospodarki.   

Gdy 70% mieszkańców w wieku 65 lat i starszych zostanie zaszczepionych i jeśli nie nastąpi odwrócenie 
tendencji w zakresie hospitalizacji i zgonów w 28-dniowym okresie monitorowania COVID-19 – Pomost do Fazy 
V rozpocznie się od zwiększonych limitów obłożenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Po 
zaszczepieniu 50% mieszkańców w wieku 16 lat i starszych oraz po odnotowaniu stabilnego lub malejącego 
wskaźnika zachorowań na COVID-19 podczas 28-dniowego okresu monitorowania, zostanie wdrożona Faza V 
w której całkowicie zniesione zostaną ograniczenia obłożenia. Wszystkie regiony stanu będą przechodzić przez 
kolejne fazy wspólnie w oparciu o wskaźniki ogólnostanowe. 

Chociaż ograniczenia są stopniowo wycofywane, mieszkańcy stanu Illinois powinni nadal przestrzegać 
wytycznych w zakresie zdrowia publicznego, które zapewniły nam bezpieczeństwo podczas pandemii, takich 
jak noszenie okrycia twarzy w miejscach publicznych i zachowanie dystansu społecznego.  

Ponadto w niniejszych zaktualizowanych wytycznych ustanowiono nowe limity obłożenia dla różnych miejsc i 
działalności określonych na podstawie poziomu ryzyka. W ramach aktualizacji obecnych środków 
ograniczających dla Fazy IV osoby posiadające dowód pełnego zaszczepienia – zdefiniowanego 14 dni po 
otrzymaniu ostatniej dawki szczepionki – lub ujemny wynik testu na COVID-19 (PCR) na 1-3 dni przed 
zdarzeniem nie wliczają się do limitu obłożenia. Zgodnie z najnowszymi badaniami dotyczącymi przenoszenia 
wirusów działania o niższym ryzyku, które nie były dozwolone lub były dozwolone w mniejszym zakresie, 
zostały rozszerzone w Fazie IV. 

USTAWIENIE FAZA IV POMOST  FAZA V 

Jadalnia  
Miejsca siedzące: Klienci ≥ 6 stóp od 
siebie; imprezy ≤ 10 

Miejsca stojące: 25% pojemności 

Miejsca siedzące: Klienci ≥ 6 stóp od 
siebie; imprezy ≤ 10 

Miejsca stojące: 30% pojemności 
wewnątrz pomieszczeń; 50% 
pojemności na zewnątrz 
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Zdrowie i kondycja 
fizyczna 

50% pojemności 

Zajęcia grupowe fitness dla 
maksymalnie 50 osób w 
pomieszczeniach lub maksymalnie 
100 osób na zewnątrz * 

60% pojemności 

Zajęcia grupowe fitness dla 
maksymalnie 50 osób w 
pomieszczeniach lub maksymalnie 
100 osób na zewnątrz 
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Biura 50% pojemności 60% pojemności 

Usługi kosmetyczno-
pielęgnacyjne 50% pojemności 60% pojemności 

Sprzedaż detaliczna i 
bary samoobsługowe 50% pojemności 60% pojemności 

USTAWIENIE FAZA IV POMOST  FAZA V 

Parki rozrywki 25% pojemności * 60% pojemności 
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Festiwale i 
ogólnodostępne imprezy 
plenerowe  

15 osób na 1000 stóp kwadratowych 
* 30 osób na 1000 stóp kwadratowych 

Pchle targi i targi rolne  25% pojemności lub 15 osób na 1000 
stóp kwadratowych. 

Wewnątrz: 15 osób na 1000 stóp 
kwadratowych 

Na zewnątrz: 30 osób na 1000 stóp 
kwadratowych 

Produkcja filmowa  50% pojemności 60% pojemności 

Spotkania, konferencje i 
zjazdy 

Miejsce o pojemności <200 osób: 50 
osób lub 50% pojemności, w 
zależności od tego, która wartość jest 
mniejsza * 

Miejsce o pojemności ≥ 200 
osób:250 osób lub 25% pojemności, 
w zależności od tego, która wartość 
jest mniejsza * 

1000 osób lub 60% pojemności, w 
zależności od tego, która wartość jest 
mniejsza ^ 

Muzea 25% pojemności 60% pojemności 

Rekreacja 

Wewnątrz:50 osób lub 50% 
pojemności, w zależności od tego, 
która wartość jest mniejsza 

Na zewnątrz: Maksymalna wielkość 
grupy wynosi 50 osób; dopuszcza się 
wiele grup jednocześnie 

Wewnątrz:100 osób lub 50% 
pojemności, w zależności od tego, 
która wartość  jest mniejsza 

Na zewnątrz: Maksymalna wielkość 
grupy wynosi 100 osób; dopuszcza się 
wiele grup jednocześnie 

Wydarzenia społeczne 
Wewnątrz:50 osób lub 50% 
pojemności, w zależności od tego, 
która wartość  jest mniejsza * 

Wewnątrz:250 osób  

Na zewnątrz:500 osób  



 

 

Na zewnątrz:100 osób lub 50% 
pojemności, w zależności od tego, 
która wartość jest mniejsza * 

Wydarzenia dla 
widzów(biletowane, z 
miejscami siedzącymi) 

Kryta sala o pojemności < 200 
osób:50 osób lub 50% pojemności, w 
zależności od tego, która wartość jest 
mniejsza * 

Miejsce plenerowe lub kryte o 
pojemności ≥ 200 osób: 25% 
pojemności * 

60% pojemności 

Teatry i sztuki 
widowiskowe 

Kryta sala o pojemności < 200 
osób:50 osób lub 50% pojemności, w 
zależności od tego, która wartość jest 
mniejsza 

Miejsce na wolnym powietrzu lub 
kryta sala o pojemności ≥ 200 osób: 
25% pojemności * 

60% pojemności 

Ogrody zoologiczne 

25% pojemności  

50 osób lub 50% pojemności, w 
zależności od tego, która wartość jest 
mniejsza, dla eksponatów w 
budynkach 

60% pojemności 

* Oznacza rozszerzoną działalność w Fazie IV ^ Pojemność stosowana w przypadku imprez o wielkości przekraczającej limity dozwolone dla imprez 
towarzyskich 

WSKAŹNIKI UMOŻLIWIAJĄCE PRZEJŚCIE 

Wskaźniki szczepień: Gdy 70% mieszkańców stanu w wieku 65 lat i starszych otrzyma pierwszą dawkę 
szczepionki i nie odnotuje się wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, stan może przejść do Fazy pomostowej. 
Gdy 50% mieszkańców w wieku 16 lat i starszych otrzyma pierwszą dawkę szczepionki i nie odnotuje się 
wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, stan może przejść do Fazy V. 

Wskaźniki COVID-19 Stan może przejść do kolejnej fazy, jeśli istnieje nierosnący trend w przyjęciach do szpitali 
na choroby podobne do COVID-19, pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach i śmiertelności, podczas gdy 
dostępność łóżek na oddziałach intensywnej opieki medycznej musi pozostać większa lub równa 20%. Stan 
weźmie pod uwagę nową wiedzę na temat wariantów, skuteczności szczepionki i potencjalnej konieczności 
przyjęcia drugiej dawki szczepionki, w miarę jak będziemy posuwać się do kolejnej fazy. 

Okres monitorowania: Wskaźniki COVID-19 będą rozpatrywane w ciągu 28-dniowego okresu monitorowania, 
zanim stan będzie mógł przejść do następnej fazy. Obecny okres monitorowania rozpoczął się, gdy wszystkie 
regiony stanu przeszły do Fazy IV. 

WSKAŹNIKI NAKAZUJĄCE POWRÓT DO WCZEŚNIEJSZEJ FAZY 



 

 

Stan może powrócić do poprzedniej fazy, jeśli nastąpi ponowny wzrost zakażeń wirusem, mierzony rosnącym 
trendem wskaźnika zachorowań i jednym z poniższych czynników: 

- Rosnący trend w zakresie przyjęć do szpitala z powodu choroby podobnej do COVID-19 i powyżej 150 
średniej dziennej 

- Rosnący trend w zakresie liczby pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach i powyżej 750 dziennej 
średniej 

- Rosnący trend w zakresie współczynnika umieralności i powyżej 0,1 średniej dziennej 
- Dostępność łóżek na oddziałach intensywnej terapii < 20% 

Wskaźniki będą mierzone w ciągu 10-dniowego okresu monitorowania.  
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