20 marca 2020 r.
2020-10

Rozporządzenie wykonawcze

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 8)
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, gubernator stanu Illinois, w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem
wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem katastrofy (Gubernatorskie ogłoszenie klęski
żywiołowej) w odpowiedzi na wybuch choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w krótkim okresie COVID-19 szybko rozprzestrzeniła się w całym stanie
Illinois, co wymagało zaktualizowanych i bardziej rygorystycznych wytycznych ze strony
federalnych, stanowych i lokalnych urzędników ds. zdrowia publicznego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie
Illinois oraz zapewnienia, że nasz system świadczenia opieki zdrowotnej jest w stanie służyć
chorym, uważam za konieczne podjęcie dodatkowych środków zgodnych z wytycznymi
dotyczącymi zdrowia publicznego, aby spowolnić i powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID19;
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 spowodowała znaczące skutki gospodarcze, w tym utratę
dochodów i wynagrodzeń, które zagrażają bezpieczeństwu i stabilności gospodarki
mieszkaniowej;
ZWAŻYWSZY, ŻE egzekwowanie nakazów eksmisji lokali mieszkalnych jest sprzeczne z
interesem ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia, aby każdy pozostawał w swoim domu
podczas tej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako gubernatorowi stanu Illinois oraz zgodnie
z Sekcjami 7(1), 7(2), 7(8), 7(10) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu
Illinois, 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z przepisów dotyczących
zdrowia publicznego, niniejszym zarządzam, co następuje, ze skutkiem od dnia 21 marca 2020 r.
od godziny 17:00 oraz na pozostały okres obowiązywania Gubernatorskiego ogłoszenia stanu
klęski żywiołowej, które obecnie trwa do dnia 7 kwietnia 2020 r:
Sekcja 1. Pozostawanie w domu; wymagania związane z dystansem społecznym; oraz
niezbędna działalność biznesowa
1. Pozostawanie w domu lub miejscu zamieszkania. Poza wyjątkami przedstawionymi
poniżej, wszystkie osoby mieszkające obecnie na terenie Stanu Illinois mają obowiązek
pozostać w domu lub w miejscu zamieszkania, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w
niniejszym Zarządzeniu Wykonawczym. W zakresie, w jakim poszczególne osoby
korzystają z przestrzeni wspólnych lub zewnętrznych, gdy przebywają poza swoim
miejscem zamieszkania, muszą one zawsze i w miarę możliwości utrzymywać dystans
społeczny wynoszący co najmniej sześć stóp od innych osób, zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi dystansu społecznego określonymi w niniejszym Zarządzeniu. Wszystkie
osoby mogą opuszczać swoje domy lub miejsca zamieszkania wyłącznie w celu
wykonywania niezbędnych czynności, wykonywania niezbędnych funkcji rządowych lub
w celu prowadzenia niezbędnej działalności biznesowej, zgodnie z poniższą definicją.
Osoby doświadczające bezdomności są zwolnione z tej dyrektywy, ale wzywa się je do
uzyskania schronienia, a rządowe i inne podmioty wzywa się do udostępnienia takiego
schronienia tak szybko jak to możliwe i w maksymalnym możliwym zakresie (oraz do
stosowania w swojej działalności praktyk ograniczających ryzyko COVID-19 zalecanych
przez Amerykańskie. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz
Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH). Osobom, których pobyt nie
jest bezpieczny lub staje się niebezpieczny, np. ofiarom przemocy domowej, zezwala się
i zachęca do opuszczenia domu i pozostania w bezpiecznym, alternatywnym miejscu.

Dla celów niniejszego Rozporządzenia, do domów lub miejsca zamieszkania zalicza się
hotele, motele, wspólnie wynajmowane jednostki mieszkalne, schroniska i podobne
obiekty.
2. Należy zaprzestać wszelkiej działalności gospodarczej, która nie jest niezbędna.
Wszelka działalność biznesowa na terytorium państwa, z wyjątkiem niezbędnej
działalności określonej poniżej, musi zostać zaprzestana, z wyjątkiem minimalnej
działalności podstawowej, określonej poniżej. Dla jasności, przedsiębiorstwa mogą
również kontynuować działalność pod warunkiem, że ich pracownicy lub kontrahenci
wykonują działalności we własnym miejscu zamieszkania (tj. pracuj w domu).
Zachęca się utrzymanie wszelkiej niezbędnej działalności gospodarczej. W najszerszym
możliwym zakresie, niezbędna działalność gospodarcza powinna spełniać wymagania
dotyczące dystansu społecznego określone w niniejszym Zarządzeniu, w tym poprzez
zachowanie sześciostopowego dystansu społecznego zarówno dla pracowników, jak i
członków społeczeństwa przez cały czas, włącznie z klientami stojącymi w kolejce.
3. Zabroniona działalność gospodarcza. Wszelkie publiczne i prywatne zgromadzenia
dowolnej liczby osób odbywające się poza jednym gospodarstwem domowym lub
jednostką mieszkalną są zabronione, z wyjątkiem ograniczonych celów dozwolonych
przez niniejsze rozporządzenie wykonawcze. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi CDC,
wszelkie zgromadzenia liczące więcej niż dziesięć osób są zabronione, chyba że zostaną
zwolnione przez niniejsze rozporządzenie wykonawcze. Żaden z przepisów niniejszego
rozporządzenia wykonawczego nie zabrania gromadzenia się członków gospodarstwa
domowego lub miejsca zamieszkania.
Wszystkie miejsca rozrywki publicznej, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, w tym
między innymi miejsca, w których znajdują się instalacje służące do przejażdżek,
festyny, parki rozrywki, parki wodne, akwaria, ogrody zoologiczne, muzea, arkady, targi,
centra zabaw dla dzieci, place zabaw, funpleksy, parki tematyczne, kręgielnie, kina,
teatry, sale koncertowe i muzyczne oraz kluby wiejskie lub społeczne, są zamknięte dla
publiczności.
Niniejsze rozporządzenie zastępuje Sekcję 2 rozporządzenia wykonawczego 2020-07
(Rozporządzenia wykonawczego w sprawie COVID-19 nr 5), która zabrania
gromadzenia się 50 lub więcej osób.
4. Zakazane i dozwolone przemieszczenie się. Wszelkie przemieszczenie się, w tym
między innymi samochodem, motocyklem, skuterem, rowerem, pociągiem, samolotem
lub transportem publicznym, z wyjątkiem niezbędnego zakresu określonego w
niniejszym dokumencie, jest zabronione. Osoby korzystające z transportu publicznego
muszą w jak największym stopniu spełniać wymagania dotyczące dystansu społecznego.
Niniejsze zarządzenie wykonawcze pozwala na podróże do i ze stanu w celu utrzymania
niezbędnej działalności gospodarczej oraz minimalnej działalności podstawowej.
5. Opuszczenie domu w celu wykonania niezbędnych czynności jest dozwolone. Dla
celów niniejszego Rozporządzenia wykonawczego, osoby fizyczne mogą opuszczać
swoje miejsce zamieszkania wyłącznie w celu wykonania którejkolwiek z poniższych
niezbędnych czynności:
a. Zdrowie i bezpieczeństwo. W celu zaangażowania się w działania lub
wykonywanie zadań istotnych dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, lub zdrowia i
bezpieczeństwa ich rodziny lub członków gospodarstwa domowego (w tym,
między innymi, zwierząt domowych), takich jak, przykładowo i bez ograniczeń,
pomoc służb ratowniczych, uzyskiwanie środków medycznych lub leków, lub
wizyty u pracownika służby zdrowia.

b. Niezbędne dostawy i usługi. W celu uzyskania niezbędnych usług lub
zaopatrzenia dla siebie i swojej rodziny lub członków gospodarstwa domowego
albo w celu dostarczenia tych usług lub zaopatrzenia dla innych osób, takich jak,
przykładowo i bez ograniczeń, artykuły spożywcze i żywność, artykuły
konsumpcyjne gospodarstwa domowego, artykuły niezbędne do pracy w domu
oraz produkty niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa, warunków sanitarnych i
niezbędnego funkcjonowania miejsca zamieszkania.
c. Aktywność na świeżym powietrzu. W celu uczestnictwa w aktywnościach na
świeżym powietrzu, pod warunkiem, że osoby te spełniają określone poniżej
wymagania dotyczące dystansu społecznego, takie jak, przykładowo i bez
ograniczeń, spacery, wędrówki, bieganie lub jazda na rowerze. Jednostki mogą
korzystać z publicznych parków i otwartych terenów rekreacyjnych na świeżym
powietrzu. Jednakże, place zabaw mogą zwiększyć rozprzestrzenienie się
COVID-19, dlatego też muszą być zamknięte.
d. Niektóre rodzaje pracy. W celu wykonywanie pracy polegającej na
dostarczaniu niezbędnych produktów i usług w ramach minimalnej działalności
gospodarczej lub podstawowej (które, jak zdefiniowano poniżej, obejmują Opiekę
Zdrowotną i Opiekę Zdrowia Publicznego, Działalność Opieki Zdrowotnej,
Podstawowe Funkcje Rządowe oraz Podstawową Infrastrukturę) lub
wykonywanie w inny sposób czynności wyraźnie dozwolonych w niniejszym
Zarządzeniu, w tym minimalnej działalności podstawowej.
e. Zajmowanie się innymi. W celu opieki nad członkiem rodziny, przyjacielem lub
zwierzęciem domowym w innym gospodarstwie domowym oraz przewożenie
członków rodziny, przyjaciół lub zwierząt domowych w sposób dozwolony przez
niniejsze rozporządzenie wykonawcze.
6. Osoby starsze i te, które są wrażliwe na skutki choroby, powinny podjąć dodatkowe
środki ostrożności. Osoby w wysokim stopniu zagrożone ciężkim przebiegiem COVID19, w tym osoby starsze i chore, są zachęcane do pozostania w swoim miejscu
zamieszkania w miarę możliwości, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do
uzyskania opieki medycznej. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze nie zabrania, aby
Departament Zdrowia Publicznego Stanu Illinois lub lokalne wydziały zdrowia
publicznego wydawały i egzekwowały nakazy izolacji i kwarantanny zgodnie z ustawą o
Departamencie Zdrowia Publicznego, 20 ILCS 2305.
7. Opieka zdrowotna i działania w zakresie zdrowia publicznego. Dla celów niniejszego
Rozporządzenia wykonawczego osoby fizyczne mogą opuścić swoje miejsce
zamieszkania, aby pracować lub uzyskać usługi za pośrednictwem Opieki Zdrowotnej i
Opieki Zdrowia Publicznego.
Opieka zdrowotna i działania w zakresie zdrowia publicznego obejmują między innymi:
szpitale, kliniki, gabinety dentystyczne, apteki, jednostki publicznej służby zdrowia, w
tym podmioty zajmujące się gromadzeniem, modelowaniem, analizowaniem i
przekazywaniem informacji na temat zdrowia publicznego; firmy farmaceutyczne, apteki,
firmy produkujące urządzenia i sprzęt medyczny oraz biotechnologiczne (w tym
zajmujące się eksploatacją, badaniami i rozwojem, produkcją i łańcuchem dostaw);
organizacje pobierające krew, płytki krwi, osocze i inne niezbędne materiały;
licencjonowane poradnie ds. konopi indyjskich oraz licencjonowane ośrodki upraw
konopi indyjskich; podmioty świadczące opiekę w zakresie prokreacji; ośrodki
okulistyczne, w tym prowadzące sprzedaż okularów i soczewek kontaktowych; podmioty
świadczące domową opiekę zdrowotną; podmioty świadczące usługi w zakresie zdrowia
psychicznego i zażywania substancji; inne placówki służby zdrowia oraz dostawcy i
usługodawcy wszelkich powiązanych i/lub dodatkowych usług zdrowotnych; podmioty
transportujące i utylizujące materiały i odpady medyczne.

Operacje w zakresie ochrony zdrowia i zdrowia publicznego obejmują w szczególności
producentów, techników, operatorów logistycznych i magazynowych oraz dystrybutorów
sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej, gazów medycznych, leków, krwi i
produktów z krwi, szczepionek, materiałów badawczych, materiałów laboratoryjnych,
materiałów do czyszczenia, odkażania, dezynfekcji lub sterylizacji oraz ręczników
papierowych.
Opieka zdrowotna i działania w zakresie zdrowia publicznego obejmują również opiekę
weterynaryjną i wszystkie usługi zdrowotne świadczone na rzecz zwierząt.
Opieka zdrowotna i operacje w zakresie zdrowia publicznego są rozumiane szeroko, aby
uniknąć jakiegokolwiek wpływu na szeroko rozumiane świadczenie opieki zdrowotnej.
Działania w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego nie obejmują siłowni i
salonów fitness, spa, salonów fryzjerskich, salonów tatuażu i podobnych obiektów.
8. Działanie służb społecznych. Dla celów niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego,
osoby mogą opuścić swoje miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub uzyskania
usług w każdej pomocy służb społecznych, włączając w to każdego dostawcę
finansowanego przez Departament służb społecznych stanu Illinois, Departament usług
na rzecz dzieci i rodzin staniu Illinois, lub Medicaid, który świadczy usługi społeczne i
włączając w to obsługiwane przez państwo, instytucjonalne lub oparte na społeczności
środowiska świadczące usługi dla społeczeństwa.
Działanie służb społecznych obejmuje, ale nie ogranicza się do: placówek opieki
długoterminowej; wszystkie podmioty licencjonowane zgodnie z ustawą o opiece nad
dziećmi, 225 ILCS 10, z wyjątkiem ośrodków opieki dziennej, domów opieki dziennej,
grupowych domów opieki dziennej i ośrodków opieki dziennej licencjonowanych
zgodnie z sekcją 12(s) niniejszego rozporządzenia wykonawczego; domy opieki i
schroniska dla dorosłych, seniorów, dzieci i / lub osób z niepełnosprawnością rozwojową,
niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zażywania substancji i / lub chorób
psychicznych; placówki przejściowe; placówki domowe świadczące usługi dla osób z
niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i/lub rozwojową, seniorów, dorosłych i
dzieci; biura terenowe zapewniające i pomagające ustalić uprawnienia do podstawowych
potrzeb, w tym do wyżywienia, pomocy gotówkowej, opieki medycznej, opieki nad
dziećmi, usług zawodowych, usług rehabilitacyjnych; ośrodki rozwojowe; agencje
adopcyjne; przedsiębiorstwa zapewniające wyżywienie, schronienie i usługi socjalne oraz
inne potrzeby życiowe osobom z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i/lub
rozwojową oraz osobom potrzebującym w inny sposób.
Działanie służb społecznych związane z usługami na rzecz społeczeństwa są rozumiane
szeroko, aby uniknąć jakiegokolwiek wpływu na szeroko rozumiane świadczenie usług
na rzecz społeczeństwa.
9. Niezbędna infrastruktura. Dla celów niniejszego rozporządzenia wykonawczego
jednostki mogą opuszczać swoje miejsce zamieszkania, aby świadczyć jakiekolwiek
usługi lub wykonywać wszelkie prace niezbędne do zaoferowania, zapewnienia, obsługi,
konserwacji i naprawy niezbędnej infrastruktury.
Niezbędna infrastruktura obejmuje między innymi: produkcję, dystrybucję i sprzedaż
żywności; budownictwo (w tym między innymi budownictwo wymagane w odpowiedzi
na ten nagły przypadek zagrożenia zdrowia publicznego, budowę szpitali, budowę
zakładów opieki długoterminowej, roboty publiczne i budownictwo mieszkaniowe);
zarządzanie i utrzymanie budynków; eksploatację lotnisk; eksploatację i utrzymanie
obiektów użyteczności publicznej, w tym wody, kanalizacji i gazu; energię elektryczną
(w tym wytwarzanie, dystrybucję i produkcję surowców); centra dystrybucyjne; rafinację
ropy naftowej i biopaliw; drogi, autostrady, koleje i transport publiczny; porty; działania
z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego; ochronę przeciwpowodziową; zbiórkę i
usuwanie odpadów stałych i recykling; oraz systemy internetowe, wideo i

telekomunikacyjne (w tym zapewnienie podstawowej globalnej, krajowej i lokalnej
infrastruktury dla usług informatycznych, infrastruktury biznesowej, komunikacji i usług
internetowych).
Niezbędna infrastruktura jest rozumiana szeroko, aby uniknąć jakiegokolwiek wpływu na
szeroko rozumianą niezbędną infrastrukturę.
10. Niezbędne funkcje rządowe. Dla celów niniejszego Rozporządzenia wszystkie osoby
udzielające pierwszej pomocy, personel zarządzający w nagłych wypadkach,
dyspozytorzy awaryjni, personel sądowy, pracownicy organów ścigania i służby
więziennej, osoby udzielające pomocy w zakresie materiałów niebezpiecznych, personel
zajmujący się ochroną i opieką nad dziećmi, personel mieszkalnictwa i schronisk, wojsko
i inni pracownicy rządowi pracujący dla lub w celu wspierania podstawowej działalności
i operacji są kategorycznie zwolnieni z niniejszego Rozporządzenia.
Niezbędne funkcje rządowe oznaczają wszelkie usługi świadczone przez państwo lub
jakąkolwiek gminę, miasteczko, hrabstwo, pododdział lub agencję rządową i niezbędne
do zapewnienia ciągłości działania agencji rządowych lub zapewnienia lub wspierania
zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu społeczeństwa, w tym wykonawców wykonujących
niezbędne funkcje rządowe. Każdy organ rządowy określa swoje niezbędne funkcje
rządowe i wskazuje pracowników i/lub wykonawców niezbędnych do wykonywania tych
funkcji.
Niniejsze rozporządzenie wykonawcze nie ma zastosowania do rządu Stanów
Zjednoczonych. Żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia wykonawczego nie
zabrania osobom fizycznym wykonywania niezbędnych funkcji rządowych ani dostępu
do nich.
11. Działalność gospodarcza objęta niniejszym rozporządzeniem wykonawczym. Dla
celów niniejszego Rozporządzenia wykonawczego, do objętych nim podmiotów
gospodarczych zalicza się wszelkie jednostki o charakterze zarobkowym,
niedochodowym lub edukacyjnym, bez względu na charakter usługi, pełnioną funkcję lub
strukturę korporacyjną lub podmiotową.
12. Niezbędna działalność gospodarcza. Dla celów niniejszego zarządzenia
wykonawczego niezbędna działalność gospodarcza oznacza działalność w zakresie opieki
zdrowotnej i zdrowia publicznego, działalność w zakresie usług na rzecz społeczeństwa,
niezbędne funkcje rządowe oraz niezbędną infrastrukturę, a także:1
a. Sklepy z artykułami spożywczymi i lekarstwami. Sklepy spożywcze, apteki,
certyfikowane targi rolnicze, stoiska rolnicze i produkcyjne, supermarkety, sklepy
ogólnospożywcze i inne placówki zajmujące się sprzedażą detaliczną artykułów
spożywczych, konserw, suchych towarów, mrożonek, świeżych owoców i
warzyw, artykułów dla zwierząt domowych, świeżego mięsa, ryb i drobiu,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wszelkich innych domowych
produktów konsumpcyjnych (takich jak środki czystości i środki higieny
osobistej). Obejmuje to sklepy z artykułami spożywczymi, lekarstwami, w tym
lekami niewymagającymi recepty lekarskiej, a także innymi produktami nie
związanymi z rolnictwem oraz produktami niezbędnymi do utrzymania
bezpieczeństwa, warunków sanitarnych i niezbędnego funkcjonowania mieszkań
oraz niezbędnej działalności gospodarczej;

W dniu 19 marca 2020 r. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni i Agencja Bezpieczeństwa Infrastruktury wydały Memorandum w sprawie identyfikacji
pracowników niezbędnej infrastruktury krytycznej podczas reakcji na COVID-19. Definicja niezbędnej
działalności gospodarczej w niniejszym rozporządzeniu ma obejmować pracowników określonych w tym
Memorandum.
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b. Rolnictwo i produkcja żywności, napojów, oraz konopi indyjskich. Produkcja
żywności i napojów, produkcja, przetwarzanie i uprawa, w tym rolnictwo,
hodowla zwierząt, rybołówstwo, pieczenie i pozostałe rolnictwo produkcyjne, w
tym uprawa, wprowadzanie do obrotu, produkcja i dystrybucja zwierząt i
towarów konsumpcyjnych; licencjonowane poradnie konopi medycznych i dla
dorosłych oraz licencjonowane ośrodki hodowli konopi; oraz przedsiębiorstwa
zapewniające zwierzętom żywność, schronienie i inne artykuły pierwszej
potrzeby życiowej, w tym schroniska dla zwierząt, ośrodki ratownicze,
schroniska, hodowle psów i ośrodki adopcyjne;
c. Organizacje świadczące usługi charytatywne i społeczne. Przedsiębiorstwa
oraz religijne i świeckie organizacje non-profit, w tym banki żywności,
dostarczające żywność, schronienie i usługi socjalne oraz inne środki niezbędne
do życia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub w inny
sposób potrzebujących, osób, które potrzebują pomocy w wyniku obecnej sytuacji
kryzysowej, oraz osób niepełnosprawnych;
d. Media. Gazety, telewizja, radio i inne usługi medialne;
e. Stacje benzynowe i przedsiębiorstwa niezbędne w transporcie. Stacje
benzynowe i zasilania, naprawy oraz związane z nimi obiekty oraz sklepy
rowerowe i inne powiązane z nimi obiekty;
f. Instytucje finansowe. Banki, giełdy walutowe, kredytodawcy konsumenccy,
włączając w to, ale nie ograniczając się do, kredytodawców płatności,
lombardów, kredytodawców rat konsumenckich i kredytodawców finansowania
sprzedaży, unii kredytowych, rzeczoznawców, firmy tytułowe, rynki finansowe,
giełdy handlowe i kontrakty terminowe, jednostki powiązane instytucji
finansowych, podmioty emitujące obligacje, powiązane instytucje finansowe oraz
instytucje sprzedające produkty finansowe;
g. Sklepy żelazne i z zaopatrzeniem. Sklepy żelazne i firmy zajmujące się
sprzedażą materiałów elektrycznych, hydraulicznych i grzewczych;
h. Krytyczne branże. Branża budowlana oraz inne branże, w tym między innymi
hydraulicy, elektrycy, tępiciele, pracownicy sprzątający i pilnujący nieruchomości
komercyjnych i rządowych, pracownicy ochrony, inżynierowie eksploatacji,
HVAC, usługi malarskie, przeprowadzkowe i relokacyjne oraz inni usługodawcy,
którzy świadczą usługi niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa, warunków
sanitarnych i niezbędnego funkcjonowania mieszkalnictwa, niezbędnej
działalności oraz niezbędnej działalności gospodarczej;
i. Usługi pocztowe, kurierskie, wysyłkowe, logistyczne, dostawcze i odbioru.
Urzędy pocztowe i inne przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie wysyłki i
dostawy oraz przedsiębiorstwa, które wysyłają lub dostarczają artykuły
spożywcze, żywność, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, towary lub usługi na
rzecz użytkowników końcowych lub poprzez kanały handlowe;
j. Instytucje edukacyjne. Instytucje edukacyjne - w tym publiczne i prywatne
szkoły przedszkolne (pre-K-12), kolegia i uniwersytety - w celu ułatwienia
kształcenia na odległość, prowadzenia krytycznych badań lub pełnienia
podstawowych funkcji, powinny funkcjonować w możliwie najszerszym zakresie
pod warunkiem zachowania społecznego dystansu wynoszącego sześć stóp.
Niniejsze Rozporządzenie jest zgodne z Rozporządzeniem Wykonawczym nr
2020-05 (Rozporządzenie Wykonawcze w sprawie COVID-19 nr 3) oraz
Rozporządzeniem Wykonawczym nr 2020-06 (Rozporządzenie Wykonawcze w
sprawie COVID-19 nr 4) i nie wprowadza do nich zmian, ani nie zastępuje ich, z

wyjątkiem przypadków, w których szkoły mają obowiązek wstrzymania
działalności do 7 kwietnia 2020 roku;
k. Usługi pralnicze. Automaty pralnicze, pralnie chemiczne, usługi pralni
przemysłowych oraz dostawcy usług pralniczych;
l. Restauracje do konsumpcji poza lokalem. Restauracje i inne obiekty, które
przygotowują i podają posiłki, ale tylko do konsumpcji poza lokalem, poprzez
takie środki jak dostawa na miejscu, dostawa przez stronę trzecią i odbiór z
okienka. Szkoły i inne podmioty, które zazwyczaj świadczą usługi żywieniowe
na rzecz uczniów lub członków społeczeństwa, mogą nadal świadczyć takie
usługi na mocy niniejszego zarządzenia wykonawczego pod warunkiem, że
żywność jest dostarczana uczniom lub członkom społeczeństwa wyłącznie na
zasadzie odbioru. Szkoły i inne podmioty świadczące usługi żywieniowe na
podstawie niniejszego zwolnienia nie zezwalają na spożywanie żywności w
miejscu, w którym jest ona dostarczana, ani w żadnym innym miejscu
gromadzenia, ze względu na możliwość, że wirus może mieć wpływ na
powierzchnie i mienie osobiste. Niniejsze rozporządzenie jest zgodne z Sekcją 1
rozporządzenia wykonawczego nr 2020-07 (Rozporządzenia wykonawczego w
sprawie COVID-19 nr 5) i nie wprowadza do niego zmian ani nie zastępuje go,
poza tym, że okres obowiązywania Sekcji 1 zostaje przedłużony do 7 kwietnia
2020 r;
m. Dostawy do pracy wykonywanej z domu. Przedsiębiorstwa, które sprzedają,
produkują lub dostarczają produkty potrzebne ludziom do pracy w domu;
n. Dostawy dla niezbędnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa, które
sprzedają, produkują lub dostarczają innym niezbędnym działalnościom
gospodarczym wsparcie lub materiały niezbędne do ich funkcjonowania, w tym
komputery, elektronikę audio i wideo, sprzęt gospodarstwa domowego; sprzęt
informatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt komputerowy, farby, szkło płaskie;
materiały elektryczne, hydrauliczne i grzewcze; sprzęt sanitarny; produkty
higieny osobistej; żywność, dodatki do żywności, składniki i komponenty; sprzęt
medyczny i ortopedyczny; sprzęt optyczny i fotograficzny; sprzęt diagnostyczny,
żywność i napoje, chemikalia, mydło i detergenty; oraz dostawcy broni palnej i
amunicji oraz sprzedawcy detaliczni dla celów zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony;
o. Transport. Linie lotnicze, taksówki, dostawcy sieci transportowych (np. Uber i
Lyft), usługi wynajmu pojazdów, prywatni przewoźnicy osobowi, oraz inni
prywatni i publiczni i komercyjni dostawcy usług transportowych i logistycznych
niezbędni do wykonywania niezbędnej działalności i innych celów wyraźnie
upoważnieni w niniejszym Zarządzeniu;
p. Usługi opieki domowej. Domowa opieka nad dorosłymi, seniorami, dziećmi
i/lub osobami z niepełnosprawnością rozwojową, niepełnosprawnością
intelektualną, zaburzeniami używania substancji i/lub chorobami psychicznymi,
w tym opiekunowie, tacy jak nianie, które mogą podróżować do domu dziecka w
celu zapewnienia opieki, oraz inne usługi domowe, w tym dostarczanie posiłków;
q. Obiekty mieszkalne i schroniska. Obiekty mieszkalne i schroniska dla
dorosłych, seniorów, dzieci i/lub osób z niepełnosprawnością rozwojową,
niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zażywania substancji i/lub
chorobami psychicznymi;
r. Usługi specjalistyczne. Usługi specjalistyczne, takie jak usługi prawne, usługi
księgowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi związane z nieruchomościami (w tym
usługi dotyczące wyceny i ustalenia prawa własności);

s. Ośrodki opieki dziennej dla pracowników zwolnionych na mocy niniejszego
rozporządzenia wykonawczego. Ośrodki opieki dziennej uzyskały pozwolenie
na pracę w nagłych wypadkach zgodnie z Tytułem 89, Sekcja 407.400 kodeksu
Administracyjnego Stanu Illinois, regulującym Programy Opieki dziennej w
nagłych wypadkach dla dzieci pracowników zwolnionych przez niniejsze
Rozporządzenie wykonawcze do pracy w dozwolony sposób. Wymagania
licencyjne dla domów opieki dziennej zgodnie z sekcją 4 Ustawy o opiece nad
dziećmi, 225 ILCS 10/4, zostają niniejszym zawieszone dla domów rodzinnych,
które przyjmują do 6 dzieci na czas trwania Gubernatorskiego ogłoszenia stanu
klęski żywiołowej.
t. Produkcja, dystrybucja i łańcuch dostaw dla produktów i branż
krytycznych. Przedsiębiorstwa produkcyjne, dystrybutorzy i firmy z łańcucha
dostaw produkujące i dostarczające podstawowe produkty i usługi w i dla takich
branż jak: farmaceutyczna, technologiczna, biotechnologiczna, zdrowotna,
chemiczna i sanitarna, zbiórka i utylizacja odpadów, rolnictwo, produkcja
żywności i napojów, transport, energetyka, stal i produkty stalowe, ropa naftowa i
paliwo, górnictwo, budownictwo, obrona narodowa, komunikacja, jak również
produkty wykorzystywane przez inne niezbędne działalności gospodarcze.
u. Działanie niezbędnych związków zawodowych. Niezbędna działalność
związków zawodowych, w tym zarządzanie funduszami zdrowia i opieki
społecznej oraz kontrola personelu pod kątem dobrego samopoczucia i
bezpieczeństwa członków świadczących usługi w zakresie niezbędnej
działalności gospodarczej - pod warunkiem, że kontrole te powinny być
przeprowadzane telefonicznie lub w miarę możliwości, zdalnie.
v. Hotele i motele. Hotele i motele, w zakresie, w jakim są wykorzystywane do
celów noclegowych i dostaw lub świadczenia usług gastronomicznych.
w. Usługi pogrzebowe. Usługi związane z pogrzebami, funkcjonowaniem kostnic,
ośrodków kremacji, pochówku oraz cmentarzy.
13. Niezbędna działalność podstawowa. Dla celów niniejszego Rozporządzenia
Wykonawczego, niezbędna działalność podstawowa obejmuje następujące czynności,
pod warunkiem, że pracownicy przestrzegają w możliwym zakresie wymagań
dotyczących dystansu społecznego:
a. Minimalne czynności niezbędne do utrzymania wartości zapasów
przedsiębiorstwa, utrzymania stanu fizycznego urządzeń, zapewnienia
bezpieczeństwa, obsługi płac i świadczeń pracowniczych lub związanych z nimi
funkcji.
b. Minimalne niezbędne działania mające na celu ułatwienie pracownikom
przedsiębiorstwa kontynuowania pracy zdalnej, z miejsca zamieszkania.
14. Niezbędne przemieszczenie się. Dla celów niniejszego Rozporządzenia
Wykonawczego, niezbędne przemieszczenie się obejmuje podróże w jednym z
poniższych celów. Osoby biorące udział w jakiejkolwiek formie niezbędnego
przemieszczenia się muszą spełniać wszystkie wymagania związane z dystansem
społecznym, określone w niniejszej Sekcji.
a. Wszelkie podróże związane z zapewnieniem lub dostępem do niezbędnej
działalności, podstawowych funkcji rządowych, niezbędnej działalności
gospodarczej lub minimalnej działalności podstawowej.

b. Przemieszczenie się w celu opieki nad osobami starszymi, nieletnimi, osobami
pozostającymi na utrzymaniu, osobami niepełnosprawnymi lub innymi osobami
w trudnej sytuacji.
c. Przemieszczenie się do lub z instytucji edukacyjnych w celu otrzymania
materiałów do nauki na odległość, otrzymania posiłków i innych powiązanych
usług.
d. Podróżowanie w celu powrotu do miejsca zamieszkania będącego poza
jurysdykcją.
e. Przemieszczenie się wymagane przez organy ścigania lub nakaz sądowy, w tym w
celu przewiezienia dzieci na mocy umowy o opiece.
f. Przemieszczenie osób nie będących rezydentami wymagane w celu powrotu do
miejsca zamieszkania poza terytorium Stanu. Gorąco zachęca się wszystkich do
sprawdzenia przed rozpoczęciem podróży, czy ich transport poza terytorium
Stanu jest nadal dostępny i sprawny.
15. Wymagania dotyczące dystansu społecznego. Dla celów niniejszego Rozporządzenia,
Wymagania dotyczące dystansu społecznego obejmują utrzymanie przynajmniej sześciu
stóp dystansu społecznego od innych osób, mycie rąk mydłem i wodą przez przynajmniej
dwadzieścia sekund tak często, jak to możliwe, lub używanie środka dezynfekującego do
rąk, zakrywanie kaszlu lub kichania (rękawem lub łokciem, nie rękoma), regularne
czyszczenie często dotykanych powierzchni i nie podawanie rąk przy powitaniach.
a. Wymagane środki. Niezbędna działalność gospodarcza oraz przedsiębiorstwa
zaangażowane w minimalną działalność podstawową muszą podejmować
proaktywne działania w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi
dystansu społecznego, w tym w miarę możliwości:
i. Wyznaczyć odległości sześciu stóp. Wyznaczenie z oznakowaniem,
taśmą lub w inny sposób sześciostopowego odstępu dla pracowników i
klientów w celu utrzymania odpowiedniej odległości;
ii. Środki do dezynfekcji rąk i produkty do dezynfekcji. Posiadanie
środków do dezynfekcji rąk i produktów do dezynfekcji łatwo dostępnych
dla pracowników i klientów;
iii. Oddzielne godziny pracy dla osób będących w grupie ryzyka.
Wdrożenie odrębnych godzin pracy dla osób starszych i będących w
grupie ryzyka; oraz
iv. Dostęp przez Internet i zdalny. Umieszczanie w Internecie informacji o
tym, czy dany obiekt jest otwarty i jak najlepiej dotrzeć do niego a także o
tym jak kontynuować usługi telefonicznie lub zdalnie.
16. Intencja tego rozporządzenia wykonawczego. Intencją niniejszego Zarządzenia
wykonawczego jest zapewnienie, aby jak największa liczba osób w miejscu zamieszkania
dokonała samoizolacji w jak największym stopniu, przy jednoczesnym umożliwieniu
kontynuowania podstawowych usług, aby w jak największym stopniu spowolnić
rozprzestrzenianie się COVID-19. Jeśli ktoś musi opuścić swoje miejsce zamieszkania,
czy to w celu wykonania niezbędnej działalności, czy też w celu ułatwienia w inny
sposób dozwolonych czynności niezbędnych dla ciągłości życia społecznego i
handlowego, powinien przez cały czas i w miarę możliwości spełniać wymagania
związane z dystansem społecznym. Wszystkie postanowienia niniejszego zarządzenia
wykonawczego powinny być interpretowane jako realizacja tego zamiaru.

17. Egzekwowanie. Niniejsze zarządzenie wykonawcze może być egzekwowane przez
państwowe i lokalne organy ścigania na podstawie, między innymi, sekcji 7, sekcji 18 i
sekcji 19 Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305.
18. Brak ograniczeń władzy. Żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia
wykonawczego w żaden sposób nie zmienia ani nie modyfikuje istniejących organów
prawnych, które zezwalają państwu, okręgowi lub organowi samorządu terytorialnego
nakazanie (1) przeprowadzenia kwarantanny lub izolacji, która może wymagać od danej
osoby przebywania w określonej nieruchomości mieszkalnej lub placówce medycznej
przez określony czas, w tym przez czas trwania sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej
zdrowia publicznego, lub (2) przebywania w bliżej określonej lokalizacji przez określony
czas, w tym przez czas trwania obecnej sytuacji nadzwyczajnej dotyczącej zdrowia
publicznego. Żaden z przepisów niniejszego Rozporządzenia nie może w żaden sposób
zmienić ani zmodyfikować istniejących przepisów prawnych umożliwiających organowi
hrabstwa lub samorządu terytorialnego wprowadzenie w życie przepisów bardziej
rygorystycznych niż te zawarte w niniejszym Rozporządzeniu.
Sekcja 2. Rozporządzenie dotyczące zaprzestania eksmisji.
Zgodnie z Ustawą o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305/7(2), (8), i
(10), wszyscy stanowi, hrabscy i lokalni funkcjonariusze organów ścigania w stanie Illinois są
poinstruowani, aby zaprzestać wykonywania nakazów eksmisji lokali mieszkalnych na czas
trwania Gubernatorskiego ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Żadne postanowienie zawarte w
niniejszym rozporządzeniu wykonawczym nie może być interpretowane jako zwalniające
jakąkolwiek osobę fizyczną z obowiązku płacenia czynszu, dokonywania płatności hipotecznych
lub wypełniania jakichkolwiek innych zobowiązań, które osoba fizyczna może mieć z tytułu
najmu lub hipoteki.
Sekcja 3. Klauzula oszczędnościowa.
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego lub jego
zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne przez
jakikolwiek właściwy sąd, nieważność ta nie ma wpływu na żadne inne postanowienie lub
zastosowanie niniejszego rozporządzenia wykonawczego, które może zostać wprowadzone w
życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy
niniejszego zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne.

_______________________
JB Pritzker, gubernator
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