
 
 
 
 
 
 
 
20 kwietnia 2020 r.    ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020–28 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DOTYCZĄCE COVID-19 NR 26) 

 

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 konieczne i właściwe jest, aby stan Illinois nadal podejmował 
natychmiastowe i znaczące środki w celu zapobiegania lub spowolnienia rozprzestrzeniania się 
COVID-19 i ochrony zdrowia publicznego podczas wybuchu epidemii COVID-19; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie Wykonawcze 2020–10, przedłużone Rozporządzeniem 
Wykonawczym 2020–18, upoważnia mieszkańców stanu Illinois do pozostania w domu w 
celach innych niż niezbędne czynności, podstawowe funkcje rządowe oraz podstawowe 
przedsięwzięcia i operacje; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE Agencja Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, Wydział 
Bezpieczeństwa Jądrowego (IEMA-DNS) wydaje certyfikaty technikom radiografii 
przemysłowej zgodnie z jej upoważnieniem zawartym w sekcji 7a ustawy o ochronie przed 
promieniowaniem z 1990 r., 420 ILCS 40 oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, 32 Kodeks 
Administracyjny Illinois 405; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE technicy radiografii przemysłowej muszą zdać egzamin przed wydaniem 
lub odnowieniem certyfikatu technika radiografii przemysłowej przez IEMA-DNS; oraz   

ZWAŻYWSZY, ŻE z uwagi na wymogi dotyczące dystansu społecznego wprowadzone w celu 
ochrony zdrowia publicznego ośrodki badań dla wymaganych badań zostały zamknięte; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE uważam za konieczne zezwolenie na utrzymanie certyfikatów radiografii 
przemysłowej podczas obowiązywania środków dystansowania społecznego, ponieważ 
radiografia przemysłowa ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kilku kategorii przemysłu, 
które są uważane za niezbędne przedsiębiorstwa i operacje, w tym rurociągi gazowe i naftowe 
oraz budownictwo; 

 

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień powierzonych 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: 



Sekcja 1.  Podczas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej przepis w sekcji 
7a(a) ustawy o ochronie przed promieniowaniem z 1990 r. i towarzyszących jej przepisów w 32 
Kod. Adm. Stanu Illinois 405.100, który ogranicza ważność certyfikatów radiografii 
przemysłowej do pięciu lat, a certyfikatów stażystów radiografii przemysłowej do dwóch lat, 
zostają zawieszone. 

Sekcja 2  W przypadku każdego certyfikatu radiografii przemysłowej lub certyfikatu stażysty 
radiografii przemysłowej, który wygasł lub wygaśnie w okresie Gubernatorskich Ogłoszeń 
Klęski Żywiołowej, IEMA-DNS może administracyjnie przedłużać warunki istniejących 
certyfikatów dla techników radiografii przemysłowej i stażystów radiografii przemysłowej w 
odstępach 90-dniowych, nie przekraczając maksymalnego okresu sześciu miesięcy po 
początkowym okresie 5 lub 2 lat, aby dać czas na spełnienie kryteriów egzaminacyjnych. 
Technicy radiografii przemysłowej i stażyści radiografii przemysłowej powinni spełniać 
wszystkie inne wymagania określone przez IEMA-DNS. 

Sekcja 3.  Warunki niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego nie mają zastosowania do osób, 
które nie otrzymały certyfikatu radiografii przemysłowej przed ogłoszeniem klęski żywiołowej.  

Sekcja 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego lub 
jego zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne przez 
właściwy sąd, nieważność ta nie wpłynie na żadne inne postanowienie lub zastosowanie 
niniejszego zarządzenia wykonawczego, które może zostać wprowadzone w życie bez 
nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, postanowienia niniejszego 
zarządzenia wykonawczego uznaje się za możliwe do rozdzielenia. 

 
       _______________________ 
         JB Pritzker, Gubernator 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora dnia 20 kwietnia 2020 r. 
Złożony przez Sekretarza Stanu dnia 20 kwietnia 2020 r. 
 


