
Często zadawane pytania na temat maseczek na twarz 
 
17 maja 2021 roku, gubernator Pritzker wydał Rozporządzenie Wykonawcze 2021-10, 
które jest zgodne z najnowszymi wytycznymi CDC i uchyla przepisy nadzwyczajne 
wymagające noszenia maseczek na twarz przez osoby w pełni zaszczepione.  
 
Więcej informacji na temat wznowienia aktywności po pełnym szczepieniu można 
znaleźć w wytycznych CDC.  
 
Wymagania w zakresie masek na twarz  
 
Co to znaczy nosić maseczkę na twarzy? 
 
Maseczka na twarz powinna być dobrze założona oraz zakrywać nos i usta. Maseczka na 
twarz powinna umożliwiać oddychanie bez ograniczeń. Nie ma wymogu noszenia 
szpitalnej maseczki lub innego konkretnego typu lub marki osłony twarzy. Można nosić 
własnoręcznie wykonaną maseczkę na twarz, pod warunkiem, że jest ona ściśle 
dopasowana oraz zakrywa nos i usta. Więcej szczegółowych informacji na temat sposobu 
wykonywania i pielęgnacji osłon twarzy można znaleźć na stronie internetowej 
Departamentu Zdrowia Publicznego Stanu Illinois (Illinois Department of Public 
Health, IDPH) pod adresem: http://www.dph.illinois.gov/covid19/community-
guidance/mask-use. 
 
Czy nadal muszę nosić maseczkę na twarzy w miejscach publicznych? 
 
Zgodnie z wytycznymi CDC, osoby w pełni zaszczepione mogą zrezygnować z noszenia 
maseczki i zachowania dystansu społecznego w większości pomieszczeń zamknietych lub 
na zewnątrz. Osoby, które nie są w pełni zaszczepione, powinny nadal nosić maseczkę i 
zachowywać dystans społeczny w miejscach publicznych. 
 
Czy nadal muszę nosić maseczkę na twarz, jeśli nie jestem w pełni 
zaszczepiony/a?  
 
Osoby, które NIE są w pełni zaszczepione i nie są w stanie zachować dwumetrowego 
dystansu społecznego, nadal muszą zakrywać nos i usta maską. Wymóg ten ma 
zastosowanie w miejscach takich jak sklepy, oraz w miejscach publicznych na świeżym 
powietrzu, gdzie zachowanie odległości dwóch metrów nie zawsze jest możliwe.  
 
Czy istnieją okoliczności, w których noszenie maseczki jest wymagane, 
nawet jeśli jestem zaszczepiony/a?  
 
CDC nadal wymaga noszenia maseczek przez wszystkich w placówkach służby zdrowia, 
w miejscach zgromadzeń i w transporcie publicznym. Ponadto, zgodnie z wytycznymi 
CDC, Rada ds. Edukacji stanu Illinois (ISBE) oraz IDPH wymagają stosowania masek w 
szkołach. Departament Usług dla Dzieci i Rodzin (Department of Children and Family 
Services, DCFS) wymaga noszenia masek na twarz w ośrodkach przedszkolnych. CDC 
zaleca, aby osoby z obniżoną odpornością, w tym osoby przyjmujące leki 
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immunosupresyjne, omówiły z lekarzem potrzebę stosowania środków ochrony 
osobistej po szczepieniu. 
 
Czy nadal muszę nosić maskę na twarzy w autobusie lub pociągu? 
 
Tak. Noszenie maseczek jest nadal wymagane w środkach transportu publicznego, 
takich jak autobusy, pociągi i samoloty. 
 
Czy trzeba będzie udowodnić, że zostało się zaszczepionym?  
 
Stan Illinois nie wymaga obecnie dowodu szczepienia do jakichkolwiek działań i 
oczekuje, że osoby indywidualne będą nosiły maski zgodnie z zaleceniami CDC i 
wytycznymi stanowymi. Prywatne przedsiębiorstwa mogą opracować rozwiązania, które 
będą wymagały przedstawienia dowodu szczepienia. 
 
Czy sklep lub firma może mnie wyprosić, jeśli nie mam maseczki na twarzy? 
 
Tak. Sklep lub firma może zabronić wejścia do budynku w przypadku nienoszenia 
maseczki na twarzy, nawet w przypadku osób zaszczepionych, w celu ochrony zdrowia 
innych. Osoby ze schorzeniem lub niepełnosprawnością uniemożliwiającą bezpieczne 
noszenie maseczki na twarz, wskazane jest porozmawianie z pracownikiem sklepu o 
rozsądnym przystosowaniu, które pomoże w uzyskaniu wymaganych usług bez 
narażania na niebezpieczeństwo swojego zdrowia lub zdrowia innych kupujących.  
 
Wyjątki 
 
Czy firma może wymagać od mnie zdjęcia maseczki z twarzy w celu 
sprawdzenia mojej tożsamości? 
 
Tak. Istnieją pewne okoliczności, w których firma może wymagać od tymczasowego 
zdjęcia maseczki z twarzy w celu sprawdzenia tożsamości, np. w przypadku zakupu 
alkoholy, marihuany lub niektórych leków.  
 
Co mam zrobić, jeśli mam chorobę lub niepełnosprawność, które 
uniemożliwiają mi noszenie okrycia na twarz? 
 
Osoby ze schorzeniem lub niepełnosprawnością uniemożliwiającą bezpieczne noszenie 
maseczki na twar nie są zobowiązane do jej noszenia. Osoby, które ne mogą nosić 
maseczki  powinny podjąć dodatkowe środki ostrożności w celu ochrony siebie i innych 
przed zarażaniem COVID-19. 
 
Zakaz dyskryminacji 
 
Co jeśli pracownik poprosi mnie o zdjęcie maseczki z twarzy, ponieważ 
uważa, że wyglądam „podejrzanie”? 
 



Podejmowanie przez firmę działań lub profilowanie osób w oparciu o czynniki takie jak 
rasa, narodowość, religia lub niepełnosprawność są naruszeniem ustawy o prawach 
człowieka stanu Illinois. Osoby, które uważają, że zostały sprofilowane przez jakieś 
miejsce ogólnie dostępne, np. jakąś firmę, mogą skontaktować się z Departamentem 
Praw Człowieka Stanu Illinois (IDHR) w celu złożenia skargi o dyskryminację, 
odwiedzając stronę internetową www.illinois.gov/dhr lub dzwoniąc pod numer 
(312) 814-4320 lub (866) 740-3953 (TTY). 
 
Czy firma może narzucać różne wymagania dotyczące masek na twarz w 
zależności od rasy, narodowości, religii lub wieku? 
 
Nie. Firmy muszą traktować wszystkich ludzi jednakowo, bez zwracania uwagi na pewne 
chronione cechy, takie jak rasa, narodowość, religia czy wiek. Osoby, które uważają, że 
były traktowane inaczej z powodu jednej lub większej liczby chronionych cech, mogą 
skontaktować się z Departamentem Praw Człowieka stanu Illinois (IDHR) w celu 
złożenia skargi o dyskryminację, odwiedzając stronę internetową www.illinois.gov/dhr 
lub dzwoniąc pod numer (312) 814-4320 lub (866) 740-3953 (TTY). 
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