
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 kwietnia 2020 r.       ROZPORZADZENIE WYKONAWCZE 
2020-23 

ROZPORZADZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 

(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DOTYCZACE COVID-19 NR 21) 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19) jest nowym, poważnym, ostrym schodzeniem 
układu oddechowego, które może rozprzestrzeniać się wśród ludzi drogą kropelkową i 
powodować objawy zbliżone do grypy, oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w krótkim okresie COVID-19 gwałtownie rozprzestrzenił się na terytorium 
stanu Illinois, powodując konieczność aktualizacji i wdrożenia bardziej rygorystycznych 
wytycznych ze strony federalnych, stanowych oraz lokalnych organów zdrowia publicznego, 
oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE liczba przypadków COVID-19 w stanie Illinois rośnie wykładniczo w coraz 
większej liczbie lokalizacji w stanie Illinois i prowadzi do rosnącej liczby zgonów, oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zapewnienia systemowi opieki zdrowotnej w stanie Illinois 
wystarczających możliwości świadczenia opieki na rzecz wszystkich potrzebujących niezbędna 
jest eliminacja przeszkód lub barier w dostarczaniu zapasów i usług zdrowotnych, oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE ciągłe rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz zagrożenie, jakie stanowi wirus dla 
zdrowia publicznego wymaga poszerzenia zasobów pracowników służby zdrowia w celu 
zapewnienia wystarczającej liczby lekarzy wspierających działania służby zdrowia w odpowiedzi 
na pandemię COVID-19 w stanie Illinois, oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w odpowiedzi na wybuch epidemii 
COVID-19 dnia 9 marca 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa w stanie Illinois obszarami klęski 
żywiołowej (Pierwsze gubernatorskie ogłoszenie stanu klęski żywiołowej), oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na wykładnicze rozporzestzrenianie się epidemii COVID-19 dnia 
1 kwietnia 2020 r. po raz kolejny ogłosiłem wszystkie hrabstwa w stanie Illinois obszarami klęski 
żywiołowej (Drugie gubernatorskie ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, oraz wraz z Pierwszym 
gubernatorskim ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej, tworzy Gubernatorskie ogłoszenia stanu 
klęski żywiołowej), oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE uznaję za niezbędne podjęcie dodatkowych kroków mających na celu ochronę 
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego na całym terytorium stanu Illinois w celu zapewnienia, że 
nasz system opieki zdrowotnej jest w stanie obsłużyć osoby chore, w tym zapewniając osobom 
posiadającym objawy COVID-19 możliwość wykonania testów i poddania się leczeniu w sposób 
szybki i skuteczny, oraz 



ZWAŻYWSZY, ŻE dział Kodeksu Stanu Illinois dotyczący zawodów regulowanych (20 ILCS 2105-
400) i towarzyszące mu przepisy upoważniają Sekretarza Departamentu Regulacji Finansowych i 
Zawodowych (IDFPR) do podjęcia określonych działań krytycznych w trakcie obowiązywania 
proklamacji gubernatora dot. stanu klęski żywiołowej w odpowiedzi na konieczność zwiększenia 
liczby licencjonowanych pracowników podejmujących działania w związku ze stanem klęski 
żywiołowej, oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE działania Sekretarza IDFPR mające na celu zwiększenie liczby 
licencjonowanych pracowników podejmujących działania w związku ze stanem klęski 
żywiołowej obejmują (a) zawieszenie wymagań dotyczących trwałego i tymczasowego 
posiadania uprawnień zawodowych przez osoby licencjonowane w innym stanie, (b) 
modyfikację zakresu ograniczeń dotyczących prowadzonej praktyki w ramach jakiegokolwiek 
aktu prawnego dotyczącego licencjonowania wydanego przez Departament oraz (c) 
rozszerzenie katalogu wyjątków określonych w art. 4(a) Ustawy o zawodzie farmaceuty, oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE dział Kodeksu Stanu Illinois dotyczący zawodów regulowanych (20 ILCS 2105-
400(a)(1), (2) oraz (3)) upoważnia Sekretarza do podjęcia takich działań w stosunku do 
licencjonowanych pracowników „pracujących pod kierownictwem Agencji Zarządzania 
Kryzysowego stanu Illinois oraz Departamentu Zdrowia Publicznego na podstawie ogłoszonego 
stanu klęski żywiołowej”,  

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

7(1), 7(2), 7(8) oraz 7(12) Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (20 ILCS 

3305) zarządzam, co następuje: 

Punkt 1. W okresie obowiązywania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej zawiesza 

się wymagania określone w dziale Kodeksu Stanu Illinois dotyczące zawodów regulowanych (20 

ILCS 2105-400) i towarzyszące im przepisy upoważniające Sekretarza Departamentu Regulacji 

Finansowych i Zawodowych do podjęcia określonych działań w celu zwiększenia liczby 

licencjonowanych pracowników podejmujących działania w związku ze stanem klęski 

żywiołowej w zakresie, w jakim ograniczają one uprawnienia Sekretarza względem takich osób 

pracujących pod kierownictwem Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois oraz 

Departamentu Zdrowia Publicznego na podstawie stanu klęski żywiołowej ogłoszonego przez 

Gubernatora. Wymaganie, aby Sekretarz realizował takie uprawnienia „w koordynacji z Agencją 

Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois oraz Departamentem Zdrowia Publicznego” pozostają w 

mocy. Realizując te uprawnienia, Sekretarz będzie ściśle współpracował z Dyrektorami Agencji 

Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois oraz Departamentu Zdrowia Publicznego w celu 

zapewnienia, że wszyscy licencjonowani pracownicy, których dotyczą te przepisy, pomagali w 

działaniach podejmowanych w odpowiedzi na stan klęski żywiołowej. 

 

 

 

       _______________________ 

         JB Pritzker, Gubernator 
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