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Rozporządzenie

Wykonawcze 2020-27
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 25)
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 w krótkim czasie COVID-19 szybko rozprzestrzenił 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 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 jeżeli Illinois doświadczy wzrostu liczby zgonów związanych z COVID19, konieczne będzie zapewnienie, aby koronerzy okręgowi i lekarze patolodzy byli w stanie
zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z
sekcją 7(1) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305,
zarządzam:
Sekcja 1. Podczas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej wymóg analizy
krwi i moczu w określonych okolicznościach w celu zbadania obecności narkotyków i alkoholu
zgodnie z sekcją 3/3-3013 Kodeksu Hrabstw Illinois, dział dot. koronerów, 55 ILCS 5/3-3013,
zostaje niniejszym zawieszony tylko w odniesieniu do podsekcji (e), tj. śmierci, w przypadku
której zmarły nie był pod opieką licencjonowanego lekarza, o ile zmarły (1) uzyskał pozytywny
wynik testu na COVID-19, lub (2) wykazywał klasyczne objawy COVID-19 i został poddany
badaniu pod kątem COVID-19, a wynik tego badania jest w trakcie określania. Wszystkie
pozostałe warunki sekcji 55 ILCS 5/3-3013 pozostają w mocy.
Sekcja 2. Podczas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej sekcja 20(a)
ustawy określającej sposób troski o zwłoki osób niezamożnych, 755 ILCS 66/20(a),
zobowiązująca wykwalifikowaną instytucję nauk medycznych do przechowywania zwłok osób
niezamożnych przez 30 dni po ich otrzymaniu od jednostki administracji stanowej, zostaje

niniejszym zawieszony w odniesieniu do zwłok wykazujących pozytywny wynik testu na
COVID-19, pod warunkiem, że instytucja przechowuje zwłoki tejże osoby niezamożnej przez co
najmniej 15 dni.
Sekcja 3. W czasie trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej sekcja 15 (c) –
(f) ustawy określającej sposób troski o zwłoki osób niezamożnych, 755 ILCS 66/15 (c) – (f),
wymagająca od dyrektorów jednostek administracji stanowej odpowiedzialnych za nieodebrane
zwłoki osób niezamożnych przekazywania tychże zwłok na rzecz kwalifikowanej instytucji nauk
medycznych na cele rozwoju nauk medycznych, zostaje niniejszym zawieszona w odniesieniu do
zwłok wykazujących pozytywny wynik testu na COVID-19. Dyrektorzy powinni nadal
podejmować uzasadnione starania, aby skontaktować się z członkiem rodziny lub inną osobą
przyjmującą odpowiedzialność za zwłoki, a także muszą przestrzegać ustawowego 72godzinnego okresu wyczekiwania.
Sekcja 4. 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.
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