
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kwietnia 2020 r.               ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-22 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 

(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 20) 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19) jest nową ciężką chorobą układu 

oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i ma 

objawy podobne do grypy, oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w krótkim czasie 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 zdystansowanie społeczne, które wymaga zachowania co najmniej 

sześciostopowej odległości między ludźmi, jest nadrzędną strategią minimalizowania 

rozprzestrzeniania się COVID-19, a w miarę wzrostu liczby przypadków konieczne są 

drastyczne działania zdystansowania społecznego nawet w społecznościach, w których nie 

stwierdzono jeszcze potwierdzonych przypadków; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE liczba przypadków zarażenia COVID-19 w stanie Illinois rośnie 

wykładniczo i w coraz większej liczbie miejsc, co prowadzi do coraz większej liczby zgonów; 

oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois w odpowiedzi na wybuch 

COVID-19, w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar 

klęski żywiołowej (Pierwsze Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej); oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na gwałtowny rozwój COVID-19 1 kwietnia 2020 r. 

ponownie ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej (Drugie 

Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej oraz wraz z Pierwszym Gubernatorskim 

Ogłoszeniem Stanu Klęski Żywiołowej, Gubernatorskie Ogłoszenia Stanu Klęski Żywiołowej); 

oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE uważam, iż konieczne jest podjęcie dodatkowych środków w celu 

zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie Illinois, aby zapewnić, że 

nasz system świadczenia opieki zdrowotnej jest w stanie służyć chorym, oraz zapewnić, że 

usługi pogrzebowe mogą być świadczone odpowiednio dla tych, którzy stracili życie w czasie 

tego kryzysu zdrowia publicznego; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne dotyczące społecznego zdystansowania, nakaz pozostawania w 

domu z wyjątkiem podstawowych działań, szeroko rozpowszechniona telepraca oraz 

ograniczenie wielu funkcji rządowych i biznesowych do niezbędnego minimum doprowadziły do 

powstania wyzwań związanych z dotrzymaniem pewnych terminów rządowych oraz 

przestrzeganiem pewnych wymogów osobistych i innych;  

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 

sekcjami 7(1), 7(2), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 

ILCS 3305, zarządzam, co następuje: 

Sekcja 1.  Przepisy Kodeksu Miejskiego, 60 ILCS 1/30-5(a) i 30-5(b), wymagające, aby 

coroczne spotkanie w każdym mieście w roku kalendarzowym 2020 odbywało się w dniu 14 lub 



21 kwietnia 2020 r., zostają zawieszone na czas trwania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski 

żywiołowej.  

Sekcja 2: W okresie obowiązywania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, sekcja 

10-35 Kodeksu licencyjnego zakładów pogrzebowych i balsamistów, 225 ILCS 41/10-35, 

stwierdzająca, że żadna licencja zakładu pogrzebowego i stażysty balsamisty nie może być 

przedłużona więcej niż dwukrotnie, zostaje zawieszona. Licencjobiorcy muszą spełniać 

wszystkie inne wymagania dotyczące odnowienia, określone przez Departament Regulacji 

Finansowych i Zawodowych.  

Sekcja 3: W okresie obowiązywania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, sekcje 

1-15 i 1-20 Kodeksu Licencyjnego Zakładów Pogrzebowych i Balsamistów, 225 ILCS 41/1-15 i 

225 ILCS 41/1-20, wymagające, aby transport zwłok zmarłego człowieka na cmentarz, do 

krematorium lub innego miejsca ostatecznego rozporządzenia odbywał się pod bezpośrednim 

nadzorem licencjobiorcy, są zawieszone, ponieważ dotyczą licencjonowanych dyrektorów 

zakładów pogrzebowych podczas stażu. Licencjonowani dyrektorzy pogrzebowi podczas stażu 

muszą spełniać wszystkie inne wymogi określone w Kodeksie Licencjonowania Zakładów 

Pogrzebowych i Balsamistów oraz towarzyszących mu przepisach Tytułu 68, Część 1250 

Kodeksu Administracyjnego stanu Illinois, 68 IAC 1250. 

Sekcja 4: W czasie trwania i przez sześćdziesiąt dni po zakończeniu Gubernatorskich ogłoszeń 

stanu klęski żywiołowej, definicja „dziecka” zgodnie z sekcją 2.01 Ustawy o Opiece nad 

Dziećmi z 1969 r., 225 ILCS 10/2.01, zostaje zawieszona w ograniczonym celu zapewnienia, że 

osoby znajdujące się pod opieką Departamentu ds. Dzieci i Usług Rodzinnych stanu Illinois, 

które mają 18 lat lub więcej i przebywają na miejscu określonym w Ustawie o Opiece nad 

Dziećmi z 1969 r., mogą pozostać na swoim miejscu. 

Sekcja 5. W czasie trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej wymóg zawarty 

w ustawie o sprawdzaniu przeszłości pracowników służby zdrowia, 225 ILCS 46/33(e) i 

towarzyszących jej przepisach, że wyznaczeni studenci, osoby ubiegające się o pracę i 

pracownicy muszą mieć swoje odciski palców zebrane elektronicznie i przesłane do 

Departamentu Policji Stanowej stanu Illinois w ciągu 10 dni roboczych jest zawieszony, pod 

warunkiem, że odciski palców zostaną przesłane w ciągu 30 dni roboczych od zapisania się do 

programu szkoleniowego CNA lub rozpoczęcia zatrudnienia.   

Klauzula zapobiegawcza.  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 

 

 

 

Wydane przez Gubernatora dnia 7 kwietnia 2020 r. 

Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 7 kwietnia 2020 r. 

 


