
 
ZWAŻYWSZY, ŻE pod koniec 2019 r. w Chinach pojawiła się nowa i istotna epidemia choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19); oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 jest nową poważną ostrą chorobą układu oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez transmisje oddechowe i objawiać się objawami podobnymi do grypy; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre populacje są bardziej narażone na cięższą chorobę w wyniku COVID-19, w tym osoby starsze i osoby cierpiące na poważne przewlekłe choroby, takie jak choroby serca, cukrzyca lub choroby płuc; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE kontynuujemy nasze wysiłki, aby przygotować się na każdą ewentualność, biorąc pod uwagę, że jest to nowa choroba i biorąc pod uwagę znane zagrożenia dla zdrowia osób starszych i osób z poważnymi przewlekłymi schorzeniami; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła COVID-19 stanem zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w 30 stycznia 2020 r., a Sekretarz Stanów Zjednoczonych ds. Zdrowia i Opieki Społecznej zadeklarował, że COVID-19 stanowi stan zagrożenia zdrowia publicznego w dniu 27 

stycznia 2020 r.; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE Światowa Organizacja Zdrowia zgłosiła 109 578 potwierdzonych przypadków COVID-19 i 3809 zgonów związanych z COVID-19 na całym świecie od dnia 9 marca 2020 r .; oraz,  

ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na niedawne epidemie COVID-19 w Chinach, Iranie, Włoszech i Korei Południowej, Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (DC, Centers for Disease Control and Prevention) uznały za konieczne zakazanie lub ograniczenie nieistotnych podróży  do lub z tych krajów; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE organizacja CDC poradziła starszym podróżnym i osobom z przewlekłymi schorzeniami, aby unikali niepotrzebnych podróży, i poradziła wszystkim podróżnym, aby stosowali podwyższone środki ostrożności; oraz,  

ZWAŻYWSZY, ŻE organizacja CDC obecnie zaleca, aby wszystkie osoby i rodziny w Stanach Zjednoczonych podejmowały środki w zakresie gotowości  społeczności i codzienne środki zapobiegawcze, w tym dobrowolną izolację domową w razie zachorowania z objawami oddechowymi, kaszel i kichanie z chusteczką, 

częste mycie rąk mydłem i zmywanie wodą przez co najmniej 20 sekund, stosowanie odkażaczy do rąk zawierających co najmniej 60% alkoholu, jeśli mydło i woda nie są łatwo dostępne, oraz rutynowo czyszczenie często dotykanych powierzchni i przedmiotów, aby zwiększyć odporność społeczności i gotowość do 

reagowania na epidemię; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE nie ma obecnie szczepionki ani leku na COVID-19; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE w społecznościach z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 organizacja CDC obecnie zaleca środki łagodzące, w tym pozostawanie w domu w razie choroby, pozostawanie w domu, gdy członek gospodarstwa domowego jest chory i ma objawy choroby układu oddechowego lub po otrzymaniu 

takiego polecenia od urzędników opieki zdrowotnej lub pracownika służby zdrowia oraz trzymanie się z dala od chorych; oraz,  

ZWAŻYWSZY, ŻE pomimo wysiłków zmierzających do ograniczenia COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia i Centrum Kontroli Chorób (CDC, Center for Disease Control) wskazują, że choroba ta się rozprzestrzeni; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE obecnie istnieje 11 potwierdzonych przypadków COVID-19 i dodatkowe 260 osób jest objętych dochodzeniem w Illinois; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE jeden z potwierdzonych przypadków COVID-19 w Illinois nie był powiązany z żadną działalnością podróżniczą ani z potwierdzonym już przypadkiem COVID-19, co wskazuje na przeniesienie przez społeczność w Illinois; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE w związku z powyższym okoliczności związane z COVID-19 stanowią stan zagrożenia zdrowia publicznego zgodnie z sekcją 4 ustawy o agencji zarządzania kryzysowego w Illinois; oraz,  

ZWAŻYWSZY, ŻE polityka stanu Illinois zakłada, że państwo będzie przygotowane na reagowanie na wszelkie katastrofy, a zatem jest konieczne i właściwe udostępnienie dodatkowych zasobów państwowych w celu zapewnienia, że skutki COVID-19 zostaną złagodzone i zminimalizowane a mieszkańcy i goście w 

państwie pozostają bezpieczni; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE ta deklaracja pomoże agencjom Illinois koordynować zasoby stanowe i federalne, w tym strategiczne krajowe zapasy leków i sprzętu ochronnego, w celu wsparcia lokalnych władz w przygotowaniu do wszelkich działań, które mogą być  konieczne w związku z potencjalnym wpływem COVID-19 na 

stan Illinois; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE warunki te stanowią uzasadnienie prawne zgodnie z sekcją 7 Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego Illinois w sprawie wydania deklaracji kataklizmu; 

W ZWIĄZKU Z TYM, w interesie pomocy mieszkańcom Illinois i władzom lokalnym odpowiedzialnym za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, niniejszym deklaruję, co następuje;  

Sekcja 1. Zgodnie z postanowieniami sekcji 7 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20ILCS 3305/7,1, stwierdzam, że w stanie Illinois występuje kataklizm, a konkretnie deklaruję wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar kataklizmu.  

Sekcja 2.  Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois oraz Agencja Zarządzania Kryzysowego Illinois mają za zadanie koordynować nawzajem planowanie i reagowanie na obecną sytuację zagrożenia zdrowia publicznego. 

Sekcja 3. Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois ma ponadto współpracować z gubernatorem, innymi agencjami stanowymi i władzami lokalnymi, w tym lokalnymi organami zdrowia publicznego, przy opracowywaniu strategii i planów ochrony zdrowia publicznego w związku z obecnym 

stanem zagrożenia zdrowia publicznego. 

Sekcja 4. Agencja Zarządzania Kryzysowego Illinois ma wdrożyć stanuowy plan operacji nadzwyczajnych w celu koordynacji zasobów państwowych w celu wspierania lokalnych władz w operacjach reagowania na kataklizm.  

Sekcja 5. Aby pomóc w zakupach w sytuacjach awaryjnych niezbędnych do reagowania i innych uprawnieniach w sytuacjach awaryjnych, zgodnie z upoważnieniem ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego Illinois, przepisy dotyczące zaopatrzenia w stanie Illinois, które w jakikolwiek sposób 

zapobiegałyby, utrudniały lub opóźniały niezbędne działania w związku z kataklizmem, zostały zawieszone w w zakresie, w jakim nie są wymagane przez prawo federalne. W razie potrzeby i zgodnie z sekcją 7 ust. 1 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego Illinois, 20 ILCS 3305/7(1), Gubernator może podjąć 

odpowiednie działania wykonawcze w celu zawieszenia dodatkowych ustaw, zarządzeń, zasad i przepisów.  

Sekcja 6. Zgodnie z sekcją 7 ust. 3 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego llinois, 20 ILCS 3305/7(3), deklaracja ta w razie potrzeby aktywuje władzę gubernatora „do przekazania kierownictwa, personelu lub funkcji departamentów stanowych oraz agencji  lub jednostek do celów realizacji lub 

ułatwiania programów reagowania kryzysowego.  

Sekcja 7. Departament Zdrowia Publicznego Illinois, Departament Ubezpieczeń Illinois oraz Departament Opieki Zdrowotnej i Usług Rodzinnych Illinois mają rekomendować i w stosownych przypadkach podejmować niezbędne działania w celu zapewnienia, że konsumenci nie napotykają barier 

finansowych w dostępie do testów diagnostycznych i leczenia COVID -19. 

Sekcja 8. Rada Stanu Edukacji stanu Illinois ma zalecić i w stosownych przypadkach podjąć niezbędne działania w celu rozwiązania problemu przewlekłej absencji z powodu przenoszenia COVID-19 i zniesienia wszelkich przeszkód w korzystaniu z e-leamingu w trakcie obowiązywania tej deklaracji w 

zakresie kodeksu szkolnego Illinois, 105 ILCS 5/1-1 i nast.. 

Sekcja 9. Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego Illinois, 20 ILCS 3305/7(14), wzrost cen sprzedaży towarów lub usług, w tym materiałów medycznych, sprzętu ochronnego, leków i innych towarów przeznaczonych do pomocy w zapobieganiu, leczeniu i powrocie do zdrowia z 

choroby COVID-19, jest zabroniony w stanie Illinois w trakcie obowiązywania tej deklaracji; 

Sekcja 10. Ta deklaracja może ułatwić ubieganie się o federalną pomoc w nagłych wypadkach i/lub katastrofach, jeśli pełna i kompleksowa ocena szkód wskazuje, że skuteczna reakcja wykracza poza możliwości państwa i dotkniętych nim samorządów lokalnych. 

Sekcja 11. Ta deklaracja wejdzie w życie natychmiast i pozostanie w mocy przez 30 dni. 

Na dowód czego podpisałem poniżej i spowodowałem nałożenie wielkiej pieczęci stanu Illinois. 

Sporządzono w Kapitolu w mieście Springfield, 

DZIEWIĄTEGO dnia MARCA,  

w Roku Naszego Pana, dwa tysiące  

DWUDZIESTYM i stanu Illinois,  

dwieście i DRUGIM 

     

SEKRETARZ STANU    GUBERNATOR 


