
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 maja 2020 r.    ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-35 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 33) 

ZWAŻYWSZY, ŻE choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) w krótkim czasie 
rozprzestrzeniła się w całym stanie Illinois, co wymogło rygorystyczne wytyczne ze strony 
federalnych, stanowych i lokalnych urzędników ds. zdrowia publicznego oraz istotnych działań 
w odpowiedzi na rosnącą klęskę żywiołową w dziedzinie zdrowia publicznego; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 rozprzestrzenia się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i 
powoduje objawy podobne do grypy; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła 
wybuch epidemii COVID-19 jako pandemię; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE pomimo wysiłków zmierzających do powstrzymania rozprzestrzeniania się 
COVID-19, WHO oraz federalne ośrodki kontroli i zapobiegania chorobom (CDC) 
zadeklarowały, że oczekuje się dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 9 marca 2020 r. ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, ogłosiłem 
wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej w odpowiedzi na wybuch 
epidemii COVID-19 (Pierwsze Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej); oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 1 kwietnia 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois 
obszarem klęski żywiołowej (Drugie Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej) w 
wyniku gwałtownego rozprzestrzenienia się COVID-19; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE dnia 30 kwietnia 2020 r., ze względu na spodziewane dalsze 
rozprzestrzenianie się COVID-19 i wynikające z niego skutki zdrowotne w całym stanie, a także 
konieczność zaradzenia potencjalnym brakom łóżek szpitalnych, łóżek na OIOM-ie, 
respiratorów, sprzętu ochrony osobistej i materiałów do badań na obecność wirusa, ogłosiłem 
wszystkie hrabstwa w stanie Illinois jako obszar klęski żywiołowej (Trzecie Gubernatorskie 
Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej, które wraz z Pierwszym i Drugim Gubernatorskim 
Ogłoszeniem Stanu Klęski Żywiołowej tworzy Gubernatorskie Ogłoszenia Stanu Klęski 
Żywiołowej); oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre populacje są w większym stopniu zagrożone wystąpieniem 
poważnych chorób w wyniku zarażenia COVID-19, w tym osoby starsze oraz osoby cierpiące na 
poważne przewlekłe schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, choroby płuc lub inne 
schorzenia; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie Wykonawcze 2020-32, wymaga od obywateli stanu 
Illinois, aby pozostali w domach w największym możliwym stopniu, w celach innych niż 
niezbędne działania, niezbędne funkcje rządowe, lub w celu prowadzenia niezbędnych 
przedsiębiorstw i operacji; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się COVID-19 w stanie 
Illinois, Rozporządzenie wykonawcze 2020-32, nakazuje dystans społeczny, polegający na 



utrzymywaniu co najmniej sześciostopowego dystansu między osobami, który jest nadrzędną 
strategią minimalizowania rozprzestrzeniania się COVID-19; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE obiekty licencjonowane przez Departament Zdrowia Publicznego stanu 
Illinois (IDPH) zgodnie z Ustawą o mieszkalnictwie wspomaganym i wspólnym, 210 ILCS 9; 
Ustawą o domowej opiece pielęgniarskiej, 210 ILCS 45; Ustawą MC/DD, 210 ILCS 46; ID/DD 
Ustawą o pomocy społecznej, 210 ILCS 47; oraz Ustawą specjalistycznej o rehabilitacji zdrowia 
psychicznego z 2013, r., 210 ILCS 49, są podstawowymi operacjami w zakresie usług dla osób 
zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 2020-32; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z ustawą o mieszkalnictwie wspomaganym i wspólnym, 210 ILCS 
9, IDPH reguluje działalność wspomaganych lokali mieszkalnych i lokali wspólnych poprzez 
coroczne przeglądy na miejscu, rozpatrywanie skarg na miejscu, wydawanie licencji na okres nie 
dłuższy niż 120 dni oraz przeprowadzanie pełnych inspekcji każdego z obiektów na 30 dni przed 
wygaśnięciem licencji na okres próbny; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z ustawą o domach opieki, 210 ILCS 45; ustawą o MC/DD, 210 
ILCS 46; oraz ustawą o opiece wspólnotowej ID/DD, 210 ILCS 47, IDPH reguluje 
wykwalifikowane i średniozaawansowane placówki pielęgniarskie, złożone placówki medyczne 
dla osób niepełnosprawnych rozwojowo oraz średniozaawansowane placówki opiekuńcze dla 
osób niepełnosprawnych rozwojowo, poprzez inspekcje na 120 dni przed odnowieniem licencji, 
badanie skarg na miejscu, przeglądy planów placówek na miejscu, wydawanie licencji na okres 
nie dłuższy niż 120 dni oraz pełne inspekcje każdej placówki na 30 dni przed wygaśnięciem 
licencji na okres próbny; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z ustawą o rehabilitacji specjalistycznej w zakresie zdrowia 
psychicznego z 2013, r., 210 ILCS 49, IDPH reguluje działalność zakładów opieki 
długoterminowej, które specjalizują się w świadczeniu usług dla osób z poważnymi chorobami 
psychicznymi, poprzez badania mające na celu ustalenie zgodności i rozpatrywanie skarg oraz 
wydawanie licencji tymczasowych na okres nie dłuższy niż trzy lata; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE osoby zatrudnione jako asystenci pielęgniarki, pomocnicy rehabilitacyjni 
oraz pomocnicy w opiece nad dziećmi w placówkach licencjonowanych przez IDPH zgodnie z 
Ustawą o domowej opiece pielęgniarskiej, 210 ILCS 45; Ustawą o MC/DD, 210 ILCS 46; oraz 
Ustawą o Pomocy Społecznej ID/DD, 210 ILCS 47, są zobowiązane do pomyślnego ukończenia 
programu szkolenia w zakresie pomocy pielęgniarskiej zatwierdzonego przez IDPH w ciągu 120 
dni od daty pierwszego zatrudnienia; oraz   

ZWAŻYWSZY, ŻE osoby obecnie zapisane do programu szkoleniowego w zakresie pomocy 
pielęgniarskiej wymaganego przez Ustawę o domowej opiece pielęgniarskiej, 210 ILCS 45; 
Ustawę o MC/DD, 210 ILCS 46; oraz Ustawę o Ochronie Społecznej ID/DD, 210 ILCS 47, nie 
są obecnie w stanie ukończyć szkolenia w zakresie pomocy pielęgniarskiej, ponieważ szkoły, 
które zapewniają takie szkolenie, są zamknięte w czasie obecnej sytuacji zagrożenia zdrowia 
publicznego; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Ustawą o Domowej Opiece Pielęgniarskiej, 210 ILCS 45/3-
401(d); Ustawą o MC/DD, 210 ILCS 46/3-401; oraz Ustawą o Wspólnotowej Opiece 
Pielęgniarskiej ID/DD, 210 ILCS 47/3-401, zakład opieki długoterminowej na terenie stanu 
Illinois może mimowolnie przenieść lub zwolnić rezydenta tylko z jednego lub więcej określonych 
powodów, w tym z powodu braku zapłaty za regularnie ponoszone opłaty; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Ustawą o Domowej Opiece Pielęgniarskiej, 210 ILCS 45/3-403, 
rezydent placówki opieki długoterminowej ma prawo odwołać się od zawiadomienia o 
nieumyślnym przeniesieniu lub wypisaniu poprzez złożenie wniosku o przesłuchanie w IDPH; 
jednakże COVID-19 zagraża zdolności Biura Przesłuchań Administracyjnych IDPH do 
zapewnienia wszystkim rezydentom terminowej i znaczącej możliwości odwołania się od 
zawiadomienia o nieumyślnym przeniesieniu lub wypisaniu z powodu niedokonania płatności; 
oraz 

ZWAŻYWSZY ŻE IDPH reguluje następujące branże i zawody, które świadczą usługi na rzecz 
mieszkańców stanu Illinois: hydraulicy, wykonawcy robót wodno-kanalizacyjnych i irygacyjnych 
na mocy Ustawy o licencji dla hydraulików stanu Illinois, 225 ILCS 320, oraz Kodeksu 
rejestracyjnego przedsiębiorców zajmujących się nawadnianiem trawników i systemu zraszaczy 
trawnikowych; firmy zajmujące się strukturalnym zwalczaniem szkodników na mocy Ustawy o 
strukturalnej kontroli szkodników, 225 ILCS 235; przewoźnicy próbek mleka na mocy Ustawy o 
pasteryzowanym mleku i przetworach mlecznych klasy A, 410 ILCS 635; Ustawy o żywności, 



lekach i kosmetykach stanu Illinois, 410 ILCS 620; parkingach dla przeczep kempingowych 
domów na mocy Ustawy o przyczepach kempingowych, 210 ILCS 115; garbarnie na mocy Ustawa 
o zezwoleniu dla garbarni, 210 ILCS 145; oraz instytucje zajmujące się tatuażami i piercingiem 
na mocy Ustawy o rejestracji zakładów zajmujących się tatuażem i piercingiem ciała, 410 ILCS 
54; oraz,   

ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o patologii mowy i praktykach audiologicznych stanu Illinois, 225 
ILCS 110/8.8, nakazuje, aby asystent patologii mowy i języka był pod bezpośrednim nadzorem 
patologa mowy, co wymaga osobistego kontaktu; oraz  

ZWAŻYWSZY ŻE w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie 
Illinois oraz zapewnienia, że nasz system świadczenia opieki zdrowotnej jest w stanie służyć 
chorym, uważam za konieczne podjęcie dodatkowych istotnych działań zgodnych z wytycznymi 
dotyczącymi zdrowia publicznego, aby spowolnić i powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-
19; oraz 

ZWAŻYWSZY ŻE konieczne jest zawieszenie niektórych rutynowych działań regulacyjnych 
prowadzonych przez IDPH w celu zapewnienia, że podstawowe operacje służb medycznych 
będą mogły nadal funkcjonować podczas pandemii COVID-19 aby zachować zasoby IDPH w 
celu rozwiązania pilnych kwestii spowodowanych przez pandemię COVID-19 oraz w celu 
ograniczenia potencjalnego narażenia pracowników IDPH na działanie COVID-19; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne jest zwiększenie liczby pracowników służby zdrowia w 
odpowiedzi na zwiększone potrzeby kadrowe zakładów opieki zdrowotnej w tej sytuacji 
zagrożenia zdrowia publicznego; 

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois oraz 
zgodnie z sekcjami 7(1), 7(2) i 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu 
Illinois, 20 ILCS 3305, zarządzam, ze skutkiem od natychmiastowym oraz na pozostały okres 
obowiązywania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, co następuje: 

Sekcja 1.  Przepisy ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym, 210 ILCS 9/40; ustawy o domach 
opieki, 210 ILCS 45/3-116; ustawy o MC/DD, 210 ILCS 46/3-116; oraz ustawy o opiece 
społecznej ID/DD, 210 ILCS 47/3-116, wymagające, aby: a) licencja na okres próbny była 
ważna przez 120 dni, chyba że zostanie wcześniej zawieszona lub cofnięta, oraz b) IDPH 
dokonał pełnego i kompletnego przeglądu zakładu lub placówki w ciągu 30 dni przed 
wygaśnięciem licencji na okres próbny, zostały zawieszone na czas trwania Gubernatorskich 
Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej.  Powyżej wymienione licencje, które wygasły lub mają 
wygasnąć w okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, 
zostaną przedłużone na czas obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski 
Żywiołowej, chyba że zostaną zawieszone lub odwołane przez IDPH. 

Sekcja 2.  Przepisy ustawy o opiece domowej, 210 ILCS 45/3-702(d); ustawy MC / DD, 210 
ILCS 46/3-702(d); oraz ustawy ID / DD o pomocy społecznej,  210 ILCS 47/3-702(d), 
nakazujące, aby IDPH badało skargi niezwiązane z zarzutami nadużycia i zaniedbania w ciągu 
30 dni od otrzymania, są zawieszone. IDPH kontynuuje rozpatrywanie skarg dotyczących 
nadużyć lub zaniedbań, w tym wskazujących na bezpośrednie zagrożenie życia lub 
bezpieczeństwa rezydenta, zgodnie z ustawowymi ramami czasowymi. 

Sekcja 3.  Zawiesza się przepis Ustawy o rehabilitacji wyspecjalizowanej w leczeniu chorób 
psychicznych z 2013, r., 210 ILCS 49/4-105, zgodnie z którym licencje tymczasowe wydane na 
podstawie wstępnej licencji jako specjalistyczna placówka rehabilitacji psychicznej wygasają z 
końcem 3-letniego okresu.  Powyżej wymienione licencje, które wygasły lub mają wygasnąć w 
okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, zostaną 
przedłużone na czas obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, chyba 
że zostaną zawieszone lub odwołane przez IDPH. 

Sekcja 4. Przepisy ustawy o mieszkalnictwie wspomaganym i wspólnym,  210 ILCS 9/30(a) i 
210 ILCS 9/110(a), wymagające od IDPH przeprowadzania corocznej kontroli na miejscu w 
każdym zakładzie objętym ustawą oraz corocznej niezapowiedzianej kontroli na miejscu w 
każdym zakładzie zajmującym się mieszkalnictwem wspomaganym i wspólnym, zostają 
niniejszym zawieszone.  IDPH przeprowadzi kontrolę na miejscu oraz coroczne 
niezapowiedziane kontrole na miejscu w możliwym zakresie.   

Sekcja 5. Następne wymagające Ustawę o domowej opiece pielęgniarskiej, 210 ILCS 45, 
niniejszym zawieszone:    



a) Wymóg przeprowadzenia przez IDPH przeglądu na miejscu w każdym obiekcie rocznie 
lub tak często, jak jest to konieczne do stwierdzenia zgodności z planem programu, 
zgodnie z 210 ILCS 45/3-102.2, z wyjątkiem tego, że IDPH będzie nadal prowadzić 
przeglądy na miejscu w zakresie, w jakim jest to możliwe; 

b) Wymóg, aby IDPH przeprowadził kontrolę na miejscu ukończonego projektu           
budowlanego nie później niż 30 dni po powiadomieniu przez wnioskodawcę, zgodnie z 
210 ILCS 45/3-202.5(g); oraz 

c) Wymóg, aby IDPH przeprowadził kontrolę na miejscu ukończonego projektu               
budowlanego nie później niż 45 dni roboczych po powiadomieniu przez wnioskodawcę, 
zgodnie z 210 ILCS 45/3-202.6(e). 

Sekcja 6.  Zawiesza się przepisy ustawy o MC/DD, 210 ILCS 46/3-202.5(g) oraz ustawy o 
opiece społecznej ID/DD, 210 ILCS 47/3-202.5(g) wymagające, aby IDPH przeprowadził 
kontrolę na miejscu ukończonego projektu budowlanego nie później niż 30 dni po 
powiadomieniu. 

Sekcja 7. Przepisy ustawy o domowej opiece pielęgniarskiej, 210 ILCS 45/3-206(a)(5); ustawy o 
opiece wspólnotowej ID/DD, 210 ILCS 47/3-206(a)(5); oraz ustawy o MC/DD, 210 ILCS 46/3-
206(a)(5), wymagające od asystentów pielęgniarskich, pomocy rehabilitacyjnej oraz pomocy w 
opiece nad dziećmi pomyślnego ukończenia zatwierdzonego przez Departament Programu 
Szkolenia Asystentów Podstawowej Opieki Pielęgniarskiej w ciągu 120 dni od daty pierwszego 
zatrudnienia, zostają zawieszone. Wymóg pomyślnego ukończenia programu przez asystentów 
pielęgniarskich, pomocników rehabilitacyjnych i pomocników opieki nad dziećmi nie jest 
zawieszony.   

Sekcja 8.  Zawieszone zostają następujące postanowienia Prawa licencyjnego w zakresie 
instalacji wodno-kanalizacyjnych stanu Illinois, 225 ILCS 320, oraz odpowiednich przepisów: 

a) Wymóg, aby każdy wykonawca usług irygacyjnych prowadzący działalność gospodarczą 
w tym państwie rejestrował się corocznie w IDPH zgodnie z 225 ILCS 320/2.5(a);  

b) Wymóg, zgodnie z którym żaden licencjonowany hydraulik praktykant nie może 
przepracować więcej niż sześć lat licencjonowanego okresu praktyki zgodnie z 225 ILCS 
320/3(4)(i); 

c) Wymóg, aby IDPH przeprowadzał egzaminy dla kandydatów ubiegających się o licencję 
hydraulika przynajmniej raz na trzy miesiące w pewnym miejscu w tym stanie zgodnie z 
225 ILCS 320/9; oraz 

d) Wymóg, zgodnie z którym wszystkie licencje na usługi hydrauliczne i licencje na usługi 
hydrauliczne dla praktykantów wydane zgodnie z prawem wygasają dnia 30 kwietnia po 
dacie wydania zgodnie z 225 ILCS 320/14.  

Wymienione wymogi rejestracyjne i licencje, które wygasły lub mają wygasnąć w okresie 
obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, zostaną przedłużone 
na czas obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, chyba że 
zostaną zawieszone lub odwołane przez IDPH. 

Sekcja 9.  Zawiesza się przepis ustawy o strukturalnej kontroli szkodników, 225 ILCS 235/7, 
nakładający na IDPH lub osobę przez niego wyznaczoną obowiązek przeprowadzania pisemnych 
egzaminów co najmniej 4 razy w roku. 

Sekcja 10.  Zawiesza się przepisy ustawy o pasteryzowanym mleku i produktach mlecznych 
klasy A, 410 ILCS 635/5, oraz ustawy o żywności, lekach i kosmetykach stanu Illinois, 410 
ILCS 620/21.2, które wymagają, aby zezwolenia wydawane przewoźnikom pobierającym próbki 
mleka wygasały z dniem 31 marca każdego roku. Powyżej wymienione licencje, które wygasły 
lub mają wygasnąć w okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski 
Żywiołowej, zostaną przedłużone na czas obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu 
Klęski Żywiołowej, chyba że zostaną zawieszone lub odwołane przez IDPH. 

Sekcja 11.  Zawiesza się przepis ustawy o parkingach dla przyczep kempingowych, 210 ILCS 
115/3, wymagający odnowienia licencji parkingów dla przyczep kempingowych do 30 kwietnia 
każdego roku. Powyżej wymienione licencje, które wygasły lub mają wygasnąć w okresie 
obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, zostaną przedłużone na 
czas obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, chyba że zostaną 
zawieszone lub odwołane przez IDPH. 



Sekcja 12.  Zawiesza się przepis ustawy o zezwoleniach dla garbarni, 210 ILCS 145/15(a), 
wymagający corocznego odnawiania zezwoleń wydanych przez IDPH. Powyżej wymienione 
licencje, które wygasły lub mają wygasnąć w okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń 
Stanu Klęski Żywiołowej, zostaną przedłużone na czas obowiązywania Gubernatorskich 
Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, chyba że zostaną zawieszone lub odwołane przez IDPH. 

Sekcja 13.  Zawiesza się przepis ustawy o rejestracji zakładów tatuażu i piercingu ciała, 410 
ILCS 54/35(a), wymagający corocznego odnawiania świadectw rejestracji. Takie świadectwa 
rejestracji, które wygasły lub mają wygasnąć w okresie obowiązywania Gubernatorskich 
Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, zostają przedłużone na czas obowiązywania 
Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, chyba że zostaną zawieszone lub odwołane 
przez IDPH. 

Sekcja 14. Przepisy Ustawy o Domowej Opiece Pielęgniarskiej, 210 ILCS 45/3-401(d); Ustawy 
o MC/DD, 210 ILCS 46/3-401; oraz Ustawy o Wspólnotowej Opiece Pielęgniarskiej ID/DD, 210 
ILCS 47/3-401, zezwalające zakładowi opieki długoterminowej na zainicjowanie 
niezamierzonego przeniesienia lub zwolnienia rezydenta z powodu opóźnienia w płatności lub 
braku płatności, zostają zawieszone. 

Sekcja 15: Przepis ustawy dotyczącej świadczenia usług z zakresu patologii mowy i audiologii w 
stanie Illinois, definiujące „bezpośredni nadzór” nad asystentami patologii mowy i języka jako 
„obserwację na miejscu, obserwację i prowadzenie przez patologa mowy i języka”, jest 
zawieszony w ograniczonym celu umożliwienia asystentom patologii mowy i języka odbierania 
nadzoru przez patologów mowy za pomocą technologii wideokonferencji.  

Sekcja 16. 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 zajmujący się 
pielęgniarkami pomocniczymi. 

Sekcja 17.  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 
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