16 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Wykonawcze 2020-26

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 24)
ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19) jest nową, ciężką, ostrą chorobą
układu oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i
ma objawy podobne do grypy; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE liczba przypadków COVID-19 w stanie Illinois rośnie wykładniczo
i w coraz większej liczbie miejsc w stanie Illinois, co prowadzi do coraz większej liczby
zgonów; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE szpitale muszą być w stanie zapewnić niezbędną opiekę zgodnie z
potrzebami pacjentów i dołożyć wszelkich uzasadnionych starań, aby działać w najlepszym
interesie pacjentów; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zapewnienie stanowi Illinois odpowiedniej ilości łóżek, dostaw i
świadczeniodawców do leczenia pacjentów dotkniętych COVID-19, jak również pacjentów
cierpiących na inne dolegliwości, ma kluczowe znaczenie; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE eliminacja wszelkich przeszkód w skutecznym świadczeniu opieki
medycznej w szpitalach stanu Illinois jest niezbędna dla zapewnienia, że system opieki
zdrowotnej w stanie Illinois ma odpowiednie możliwości zapewnienia opieki wszystkim, którzy
jej potrzebują; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE stałe rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz zagrożenie, jakie wirus
stanowi dla zdrowia i dobrego samopoczucia społeczeństwa, wymaga od szpitali przeznaczenia
znacznych środków na działania w zakresie opieki zdrowotnej w odpowiedzi na pandemię
COVID-19 w stanie Illinois; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w dniu 9, marca 2020 r.
ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar klęski żywiołowej (Pierwsze
Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej) w odpowiedzi na wybuch epidemii
COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 1 kwietnia 2020 r. ponownie ogłosiłem wszystkie hrabstwa
stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej (Drugie Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski
Żywiołowej, które wraz z Pierwszym Gubernatorskim Ogłoszeniem Stanu Klęski Żywiołowej
tworzą Gubernatorskie Ogłoszenia Stanu Klęski Żywiołowej) w odpowiedzi na gwałtowny
rozwój epidemii COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY ŻE uważam, że konieczne jest podjęcie dodatkowych, znaczących
środków w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie Illinois oraz
zapewnienie, że nasz system świadczenia opieki zdrowotnej jest w stanie służyć chorym, w tym
poprzez zapewnienie, że osoby doświadczające objawów COVID-19 są w stanie leczyć się w
szybki i skuteczny sposób; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o licencjonowaniu szpitali, 210 ILCS 85/1 i następne, oraz
odpowiadające jej przepisy, określają szczegółowe ramy regulacyjne dla szpitali
licencjonowanych w stanie Illinois; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o karcie raportów szpitalnych, 210 ILCS 86/1 i następne
oraz odpowiednie przepisy wymagają od szpitali składania kwartalnych raportów do
Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH lub Departament) wraz z informacjami
takimi jak poziom zatrudnienia i środki związane z zakażeniami w placówce; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa Departamentu Zdrowia Publicznego o uprawnieniach i
obowiązkach, 20 ILCS 2310/2310-1 i następne, oraz odpowiadające jej przepisy, określają
uprawnienia i obowiązki IDPH; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych w opiece zdrowotnej w
stanie Illinois z 2005, 410 ILCS 522/10-1 i następne, oraz odpowiadające jej przepisy,
ustanawiają system dla szpitali do zgłaszania IDPH zdarzeń niepożądanych w opiece
zdrowotnej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o Systemach Usług Medycznych Służb Ratunkowych
(EMS), 210 ILCS 50/1 i następne, oraz związane z nią przepisy, zapewniają minimalne
standardy w zakresie świadczenia usług medycznych w nagłych wypadkach na terenie całego
kraju;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois oraz
zgodnie z sekcjami 7(1), 7(2), 7(3) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu
Illinois, 20 ILCS 3305, zarządzam:
Sekcja 1. W czasie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej IDPH
zachowuje dyskrecję w zakresie egzekwowania wszystkich przepisów Ustawy o
licencjonowaniu szpitali, 210 ILCS 85/1 i następnych; Ustawy o systemach ratownictwa
medycznego (EMS), 210 ILCS 50/1 i następnych; Ustawy o uprawnieniach i obowiązkach w
zakresie zdrowia publicznego, 20 ILCS 2310/2310-1 i następnych; Ustawy o zgłaszaniu zdarzeń
niepożądanych w opiece zdrowotnej w stanie Illinois z 2005 r., 410 ILCS 522/10-1 i następnych;
oraz odpowiednich przepisów w uznaniu potrzeby zapewnienia szpitalom i podmiotom
świadczącym usługi zdrowotne w stanie Illinois zakwaterowania w odpowiedzi na pandemię
COVID-19 i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
Sekcja 2. W okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej
niniejszym zawiesza się następujące wymagania dotyczące licencjonowania szpitali zawarte w
ustawie o licencjonowaniu szpitali 210 ILCS 85/1 i następnych:
a. 210 ILCS 85/6.09. Zawiadomienie o wypisie; pacjenci starsi i niepełnosprawni na
Medicare.
b. 210 ILCS 85/6.09b. Informacja o stanie obserwacji pacjenta.
c. 210 ILCS 85/6.14g. Raporty do Departamentu; przedawkowanie opioidów.
d. 210 ILCS 85/6.22. Organizacja transportu pacjenta przez pogotowie ratunkowe.
e. 210 ILCS 85/10. Tworzenie zarządu; zasady departamentu.
f. 210 ILCS 85/10.8. Wymagania dotyczące zatrudniania lekarzy.
g. 210 ILCS 85/10.10. Obsługa pielęgniarska przez ostrożność pacjentów.
h. 210 ILCS 85/11.8. Wymóg napisów.
Niniejszym zawiesza się lub zmienia odpowiednie przepisy Kodeksu Administracyjnego stanu
Illinois wdrażające te przepisy ustawowe, zgodnie z zasadami nadzwyczajnymi, które mają być
ogłoszone przez IDPH.
Sekcja 3. W czasie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej,
wszystkie przepisy zawarte w Ustawie o karcie raportu szpitalnego, 210 ILCS 86/1 i następnych,
z wyjątkiem sekcji 35 (Ochrona informatorów) i sekcji 40 (Prawo do działania prywatnego), oraz
odpowiednich przepisów zawartych w tytule 77, części 255 Kodeksu Administracyjnego stanu
Illinois, zostają niniejszym zawieszone.
Sekcja 4. W okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej
zawiesza się stosowanie następujących przepisów ustawowych ustawy o uprawnieniach i
obowiązkach Departamentu Zdrowia Publicznego, 20 ILCS 2310/2310-1 i następnych, oraz
odpowiednich przepisów określonych w tytule 77, część 250 kodeksu administracyjnego stanu
Illinois,:

a. 20 ILCS 2310/2310-218(c). Flebotomia u dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością
intelektualną i rozwojową.
b. 20 ILCS 2310/2310-540. Badania cytologiczne macicy w kierunku raka. Przepis ten
jest zawieszony tylko w zakresie, w jakim wymaga od każdego szpitala
posiadającego licencję stanu Illinois oferowania badania cytologicznego macicy w
kierunku raka u każdej pacjentki hospitalizowanej w wieku 20 lat lub więcej, chyba
że lekarz prowadzący uzna to za przeciwwskazane lub jeśli nie zostało ono wykonane
w ciągu poprzedniego roku, oraz w zakresie, w jakim wymaga od szpitala
prowadzenia dokumentacji w celu wykazania albo wyników badania, albo że nie było
wskazań do badania, albo że odmówiono jego wykonania.
Sekcja 1. W czasie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej,
wszystkie terminy zgłaszania określone w ustawie o zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych w opiece
zdrowotnej w stanie Illinois of 2005, 410 ILCS 522/10-1 i następne, oraz odpowiednie przepisy
określone w tytule 77, część 235 kodeksu postępowania administracyjnego, zostają niniejszym
zawieszone. Nie zawiesza to obowiązku składania sprawozdań, a jedynie czas ich składania.
Terminy zostają wznowione po zakończeniu wszystkich Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski
Żywiołowej.
Sekcja 6. W okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej,
Ustawy o Systemach Usług Medycznych w Sytuacjach Nadzwyczajnych (EMS), 210 ILCS 50/1
i następnych, oraz odpowiednich przepisów określonych w Tytule 77, Część 515 Kodeksu
Administracyjnego stanu Illinois zostają niniejszym zawieszone w zakresie niezbędnym do
umożliwienia personelowi EMS lub usługom transportu pacjentów do i zastępczej placówki
opieki (ACF) upoważnionej przez niniejsze Rozporządzenie Wykonawcze.
Sekcja 7. Podczas obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej (a)
szpitale licencjonowane przez IDPH, lub (b) stan Illinois, za pośrednictwem jednej ze swoich
agencji lub we współpracy z jednym lub kilkoma organami federalnymi lub lokalnymi, może
ustanowić ACF w celu zapewnienia pacjentom COVID-19, lub pacjentom nie cierpiącym na
COVID-19, pokoju i zarządu, opieki pielęgniarskiej oraz diagnostyki lub leczenia, w celu
zwiększenia możliwości regionalnych szpitali w zakresie reagowania na COVID-19 zgodnie z
zasadami nagłych przypadków ogłoszonymi przez IDPH. Ustawa o licencjonowaniu szpitali, 210
ILCS 85/1 i następne, oraz odpowiadające jej przepisy określone w tytule 77, części 250 kodeksu
administracyjnego stanu Illinois, zostają niniejszym zawieszone w całości jako mające
zastosowanie do jednostek ACF, pod warunkiem, że jednostki te spełniają standardy określone w
zasadach nadzwyczajnych ogłoszonych przez IDPH.
Sekcja 8. IDPH przedstawi dodatkowe zasady postępowania w nagłych wypadkach, jeśli będzie
to konieczne do realizacji intencji niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego.
Sekcja 9. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze oraz wszelkie zasady postępowania w nagłych
wypadkach ogłoszone przez IDPH będą interpretowane zgodnie z wszelkimi zwolnieniami,
przepisami, innymi oficjalnymi wytycznymi wydanymi przez federalne Centra Medyczne i
Służby Medyczne lub USA. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej w zakresie: zakładania
przez szpitale miejsc tymczasowej rozbudowy; ustawy o samodzielnym kierowaniu lekarzy;
ustawy o leczeniu nagłych wypadków i pracy (EMTALA); wymagań dotyczących uczestnictwa
w programie ubezpieczeń zdrowotnych dla leków, medykamentów i dzieci; oraz ustawy o
przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne z 1996 r. (HIPAA) zasady
ochrony prywatności.
Sekcja 10. 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 Rozporządzenia Wykonawczego uznaje się za rozdzielne.

______________________________
JB Pritzker, Gubernator
Wydane przez Gubernatora 16 kwietnia 2020 r.
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