28 marca 2020 r.
Wykonawcze 2020-16

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 14)
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w dniu 9, marca 2020 r.
ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem katastrofy (Gubernatorska Proklamacja
Klęski) w odpowiedzi na epidemię koronaawirusa 2019 („COVID-19”); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w krótkim okresie czasu 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; and,
ZWAŻYWSZY, ŻE w społecznościach, w których występują potwierdzone przypadki COVID19, CDC zaleca obecnie środki łagodzące, w tym praktykowanie dystansu społecznego,
pozostawanie w domu, gdy jest się chorym, pozostawanie w domu, gdy członek gospodarstwa
domowego choruje na objawy choroby układu oddechowego lub gdy został do tego zobowiązany
przez urzędników publicznej służby zdrowia lub pracownika służby zdrowia, a także trzymanie
się z dala od innych osób, które są chore; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, polegający na zachowaniu dystansu między ludźmi na
odległość co najmniej sześciu stóp, jest najważniejszą strategią minimalizacji rozprzestrzeniania
się COVID-19 w naszych społecznościach, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 20 marca 2020 roku wydałem Rozporządzenie Wykonawcze 202010 zakazujące wszelkich podróży z wyjątkiem niezbędnych podróży i niezbędnych czynności,
zgodnie z definicją tych terminów zawartą w tymże Zarządzeniu Wykonawczym; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie Wykonawcze 2020-10 określiło pracowników ochrony
jako branżę o krytycznym znaczeniu w kategorii niezbędnych przedsiębiorstw i działalności
gospodarczej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 wywarł znaczący wpływ na gospodarkę, w tym na utratę
dochodów i wynagrodzeń, co grozi osłabieniem bezpieczeństwa finansowego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przejmowanie pojazdów jest sprzeczne z interesem ochrony zdrowia
publicznego i zapewnienia osobom fizycznym możliwości uczestniczenia w dozwolonych

podróżach przy jednoczesnym ograniczeniu korzystania z transportu publicznego i
utrzymywaniu społecznego dystansu;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois oraz
zgodnie z sekcjami 7(1), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois,
20 ILCS 3305, zarządzam, co następuje:
Sekcja 1. Począwszy od 27 marca 2020 roku i kontynuując na czas trwania Gubernatorskiego
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, zawiesza się przepisy Jednolitego Kodeksu Handlowego,
810 ILCS 5/9-609, dotyczące posiadania lub używania pojazdów, oraz przepisy Kodeksu
Samochodowego stanu Illinois, 625 ILCS 5/3-114, dotyczące przejmowania pojazdów. Żadne
postanowienie zawarte w niniejszym Rozporządzeniu Wykonawczym nie może być
interpretowane jako zwalniające jakąkolwiek osobę fizyczną z obowiązku dokonania płatności
lub wykonania jakiegokolwiek innego zobowiązania, które osoba ta może posiadać na podstawie
umowy kredytowej lub na innej podstawie.
Sekcja 2. W czasie trwania Gubernatorskiej Proklamacji Klęski zawiesza się przepisy ustawy o
prywatnych detektywach, prywatnych alarmach, ochronie osobistej, usług związanych z
pobieraniem odcisków palców oraz ustawy o ślusarstwie z 2004 r., 225 ILCS 447/20-20(a) oraz
225 ILCS 447/25-20(a), które wymagają ukończenia odpowiedniego szkolenia stacjonarnego.
Wszelkie szkolenia wymagane zgodnie z ustawą o prywatnych detektywach, prywatnych
alarmach, prywatnej ochronie, usługach związanych pobieraniem odcisków palców i ślusarzach
z 2004 r. mogą być ukończone poprzez kursy internetowe.
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