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Rozporządzenie wykonawcze 2020 - 06

ZMIANA DO ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO 2020-05 W ODPOWIEDZI
NA COVID-19 (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 4)
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”) w odpowiedzi na wybuch choroby koronawirusowej 2019 („COVID-19”); oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenie wykonawcze nr 5 (2020)
nakazało zamknięcie wszystkich szkół publicznych i prywatnych w Illinois, które prowadzą
zajęcia od roczników przedprzedszkolnych do klas 12., do celów edukacyjnych od 17 marca
2020 r. do 30 marca 2020 r.;
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 zmieniam
Rozporządzenie Wykonawcze 5 (2020) jak następuje:
Sekcja 1. Począwszy od 17 marca 2020 r. wszystkie szkoły publiczne i prywatne w Illinois,
które prowadzą zajęcia od przedszkola 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. Szkoły
prowadzone przez Departament Sprawiedliwości dla Nieletnich (Department of Juvenile Justice)
stanu Illinois, Radę Edukacji (State Board of Education) stanu Illinois i Departament Usług
Społecznych (Department of Human Services ) stanu Illinois mogą pozostać otwarte do celów
edukacyjnych, pod warunkiem, że szkoły te są w stanie podjąć niezbędne środki ostrożności w
celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz personelu.
Sekcja 2. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze zastępuje wszelkie sprzeczne postanowienia
innych wcześniejszych rozporządzeń wykonawczych. Wszelkie postanowienia, które nie są
sprzeczne z postanowieniami niniejszego rozporządzenia wykonawczego, pozostają w pełnej
mocy.
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