Faza 5 Wytyczne dla przedsiębiorstw i obiektów
Niniejsze wytyczne zastępują wytyczne dla poszczególnych branż, które zostały opublikowane przez Departament
Handlu i Możliwości Ekonomicznych (Department of Commerce and Economic Opportunity) jako część Planu powrotu
stanu Illinois do normalności (Restore Illinois plan). Niniejsze wytyczne zawierają zalecenia dla wszystkich rodzajów
przedsiębiorstw i obiektów, klientów i pracowników, aby pomóc w utrzymaniu zdrowego środowiska i działalności, a
także zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19.
Poniżej przedstawiono zalecane strategie zapobiegawcze, które uwzględniają fakt, że chociaż stan Illinois poczynił
znaczne postępy w szczepieniach swoich mieszkańców, wiele osób nie kwalifikuje się do szczepień lub jeszcze nie
zdecydowało się na nie. Konsekwentne stosowanie strategii zapobiegawczych pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się
COVID-19 i chronić osoby, które nie są w pełni zaszczepione, w tym klientów, pracowników i ich rodziny. Jak zawsze
przedsiębiorstwa i lokalne gminy mogą zdecydować się na wdrożenie dodatkowych strategii zapobiegawczeych, które
uznają za stosowne.
•

Szczepionki przeciwko COVID-19 są bezpieczne, skuteczne i szeroko dostępne w całym stanie Illinois. Każda osoba w
wieku 12 lat i starsza powinna jak najszybciej zaszczepić się przeciwko COVID-19, aby uchronić się przed
zachorowaniem i/lub rozprzestrzenianiem się COVID-19.

•

W przypadku przedsiębiorstw i obiektów, w których wszyscy obecni są w pełni zaszczepieni, stan nie wymaga
zasłaniania twarzy i zachowania dystansu społecznego zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
Przedsiębiorstwa i gminy mogą nadal wymagać zasłaniania twarzy i zachowania dystansu społecznego, jeśli uznają to
za stosowne.

•

W przypadku przedsiębiorstw i obiektów zamkniętych, w których obecni nie są jeszcze w pełni zaszczepieni, osoby
niezaszczepione powinny nosić osłonę twarzy i zachować dystans społeczny sześciu stóp. Przedsiębiorstwa i obiekty
mogą nadal wymagać zasłaniania twarzy i/lub zachowania dystansu społecznego. W przedsiębiorstwach i obiektach
na wolnym powietrzu osoby niezaszczepione mogą zrezygnować z zasłaniania twarzy, jeżeli są w stanie zachować
odległość sześciu stóp, chyba że wymaga tego dane przedsiębiorstwo lub gmina.

•

Mimo że osoby w pełni zaszczepione nie są zobowiązane do noszenia osłony twarzy zgodnie z wytycznymi
stanowymi, przedsiębiorstwa i obiekty powinny wspierać klientów i pracowników, którzy zdecydują się na noszenie
osłony twarzy.

•

Osoby z obniżoną odpornością powinny rozważyć noszenie osłony twarzy w miejscach, w których inni mogą nie być
w pełni zaszczepieni.

•

Wszystkie osoby nieszczepione powinny nosić osłony twarzy w miejscach zatłoczonych, zarówno w pomieszczeniach,
jak i na zewnątrz, zwłaszcza gdy przebywa tam młodzież. W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z
wytycznymi agencji CDC.

•

Zgodnie z wytycznymi agencji CDC istnieją ograniczone okoliczności i środowiska, w których wszystkie osoby, w tym
te, które są w pełni zaszczepione, muszą nadal nosić maskę: (1) w środkach transportu publicznego, (2) w obiektach
zbiorowego żywienia, (3) w placówkach opieki zdrowotnej oraz tam, gdzie jest to wymagane przez federalne,
stanowe, lokalne, plemienne lub terytorialne prawa, zasady i przepisy, w tym lokalne wytyczne dotyczące
prowadzenia działalności gospodarczej i miejsca pracy.

•

Osoby pracujące w szkołach, placówkach opieki dziennej i instytucjach edukacyjnych powinny nadal stosować się do
odrębnych wytycznych wydanych przez Radę ds. Edukacji Stanu Illinois (Illinois State Board of Education),
Departament ds. Dzieci i Usług Rodzinnych stanu Illinois (Illinois Department of Children and Family Services) oraz
Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois (Illinois Department of Public Health).

•

Wszystkie przedsiębiorstwa i obiekty powinny w miarę możliwości wspierać dystans społeczny, zwłaszcza w
pomieszczeniach zamkniętych. Przedsiębiorstwa i obiekty powinny stosować najlepsze praktyki w zarządzaniu
dystansem społecznym, w takich miejscach jak stołówki / bary, toalety publiczne oraz kolejki.

•

Niniejsze wytyczne będą aktualizowane w miarę publikowania przez agencję CDC nowych zaleceń i mają na celu
uzupełnienie wszelkich federalnych lub lokalnych wytycznych, przepisów dotyczących bezpieczeństwa, zasad,
przepisów lub zasad bezpieczeństwa biznesowego, które mogą wyraźnie wymagać osłony twarzy i/lub zachowania
dystansu społecznego.

•

W celu uzyskania aktualnych zasobów, wytycznych i zasad związanych z bezpieczeństwem stosowania COVID-19
należy nadal sprawdzać strony internetowe CDC i IDPH.

