
 

 

13 marca 2020 r. Rozporządzenie wykonawcze 2020-05 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 

DOTYCZĄCE COVID-19 (ROZPORZĄDZENIE 

WYKONAWCZE COVID-19 NR 3) 

 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE pod koniec 2019 r. 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 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 w społecznościach z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 organizacja 

CDC obecnie zaleca środki łagodzące, w tym dystansowanie społeczne, 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 ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, ogłosiłem wszystkie hrabstwa 

stanu Illinois jako obszar kataklizmu w dniu 9 marca 2020 r. („Gubernatorska Deklaracja 

Kataklizmu”); oraz, 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia scharakteryzowała wybuch 
COVID-19 jako pandemię; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe dla stanu Illinois jest natychmiastowe podjęcie 

środków w celu ochrony zdrowia publicznego w odpowiedzi na wybuch COVID-19; 

 

W ZWIĄZKU Z TYM, na mocy uprawnień powierzonych mi jako gubernatorowi stanu Illinois 

oraz zgodnie z sekcjami 7(1), 7(8) i 7(12) Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego Illinois 

(Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305), niniejszym zarządzam, co 

następuje: 

 

Sekcja 1. Począwszy od 17 marca 2020 r. wszystkie szkoły publiczne i prywatne w Illinois, 

które prowadzą zajęcia od roczników przedprzedszkolnych do klas 12., muszą zostać zamknięte 

do celów edukacyjnych do dnia 30 marca 2020 r. Wymóg ten nie wpływa na dostępność 

budynków szkolnych w celu zapewnienia żywności lub innych usług innych niż edukacyjne, ani 

nie wpływa na dostępność budynków szkolnych, które mają służyć jako miejsca wyborów.  
 

Sekcja 2. Definicja „przewlekłej nieobecności” zgodnie z I05 ILCS 5/26-18 zostaje zawieszona, 

a nieobecności uczniów z powodu zamknięć szkół i nieobecności związanych z przenoszeniem 

COVID-19 na skutek Gubernatorskiej Deklaracji Kataklizmu nie spowodują wyliczenia 

przewlekłej nieobecności. 



Sekcja 3. Wymóg zgodnie z 10 ILCS 5/10-20.56(b) dla okręgów szkolnych Illinois, aby uzyskać 

zgodę rady szkolnej przed ustanowieniem i realizowaniem programu korzystania z nauki 

elektronicznej (e-learning), zostaje zawieszony w związku z Gubernatorską Deklaracją 

Kataklizmu. Ponadto programy e-learningowe wdrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 

wykonawczym nie muszą spełniać wymogu przeprowadzenia wysłuchania publicznego zgodnie 

z 10 ILCS 5/10-20.56(c) ani wymogu przekazywania protokołu nauczycielom, pracownikom i 

uczniom 30 dni przed wdrożeniem zgodnie z 10 ILCS 5/10-20.56(d)(10). Każdy program e-

learningowy przyjęty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wykonawczym musi zostać 

zweryfikowany przez regionalne biuro edukacji lub pośrednie centrum usług dla rejonu 

szkolnego. Ośrodki te muszą zapewnić spełnienie specyficznych potrzeb uczniów, w tym 

uczniów szkół specjalnych i uczniów języka angielskiego, zgodnie z wymogami 105 ILCS 5/10-

20.56(b). Regionalne biura edukacji i pośrednie centra usług nie mogą odmawiać zatwierdzenia 

planu e-learningu wyłącznie ze względu na wymaganie dotyczące 5 godzin zegarowych nauki 

lub pracy szkolnej określone w 105 ILCS 5/10-19.05, o ile dane regionalne biuro edukacji lub 

pośrednie centrum usług stwierdzi, że plan zapewnia znaczne możliwości uczenia się studentów, 

niezależnie od 105 ILCS 10–20.56(d)(l). Programy e-learningowe przyjęte zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem wykonawczym mogą przekraczać liczbę dni sytuacji kryzysowych w 

zatwierdzonym kalendarzu szkolnym, niezależnie od 105 ILCS 5/10-20.56(b). 
 

 

 

 

 

Wydane przez Gubernatora dnia 13 marca 2020 
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