Gubernatorial na Proklamasyon ng
Kalamidad
SAPAGKAT, mula noong unang bahagi ng Marso 2020, ang Illinois ay naharap sa isang sakuna
na dulot ng isang pandemya na kinuha ang buhay ng libu-libong mga residente, na dinapuan ang
higit sa 100,000 at lumalaki, at nagreresulta sa hindi pangkaraniwang sakit at pagkawala ng buhay;
at,
SAPAGKAT, sa lahat ng oras ngunit lalo na sa isang krisis sa pampublikong kalusugan, ang
pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ng mga taga-Illinois ay kabilang sa pinakamahalagang
tungkulin ng pamahalaan ng Estado; at,
SAPAGKAT, kritikal na ang mga taga-Illinois na nagkasakit ay magagamot ng mga medikal na
propesyunal, kabilang kapag ang isang kama sa ospital, kama sa kwartong pang-emerhensiya, o
makina na tulong sa paghinga ay kinakailangan; at,
SAPAGKAT, kritikal din na ang pangangalaga sa kalusugan ng Estado at kawani na unang
tumutugon ay may sapat na personal na kagamitan para sa proteksyon (PPE) upang ligtas na
gamutin ang mga pasyente, tumugon sa mga sakuna sa pampublikong kalusugan, at maiwasan ang
pagkalat ng mga nakakahawang sakit; at,
SAPAGKAT, habang ang Illinois ay pumapasok sa ika-apat na buwan ng pagtugon sa sakuna sa
pampublikong kalusugan na dulot ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), isang bagong
malubhang matinding sakit sa respirasyon na kumalat at patuloy na kumakalat nang mabilis sa
mga tao sa pamamagitan ng mga transmisyon sa respirasyon at nagpapatuloy na walang mabisang
paggamot o bakuna, ang pasanin sa mga residente, tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan, mga
unang tumutugon, at mga gobyerno sa buong Estado ay ngayon pa lang nangyari; at,
SAPAGKAT, ipinahayag ng World Health Organization ang COVID-19 na Emerhensiya sa
Pampublikong Kalusugan na may Pandaigdig na Pananagutan noong Enero 30, 2020, at idineklara
ng Kalihim ng Kalusugan at Serbisyo sa Tao ng Estados Unidos na ang COVID-19 ay nagtatanghal
ng isang emerhensiya sa pampublikong kalusugan noong Enero 27, 2020; at,
SAPAGKAT, noong Marso 11, 2020, inilarawan ng World Health Organization ang pagsiklab ng
COVID-19 bilang isang pandemya, at ngayon ay iniulat na higit sa 5.5 milyong napatunayan na
mga kaso ng COVID-19 at 350,000 pagkamatay na naiugnay sa COVID-19 sa buong mundo; at,
SAPAGKAT, sa kabila ng mga pagsisikap na kontrolin ang COVID-19, ang World Health
Organization at ang pederal na Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay nagpahiwatig
na ang virus ay inaasahang patuloy na kakalat at sa katunayan, ay patuloy na kumakalat nang
mabilis, na nagreresulta sa pangangailangan para sa mga gobyernong pederal at Estado na gumawa
ng mga makabuluhang hakbang; at,

SAPAGKAT, noong Marso 9, 2020, ako, si JB Pritzker, Gobernador ng Illinois, ay ipinahayag
ang lahat ng mga kondehan sa Estado ng Illinois bilang isang lugar ng kalamidad bilang tugon sa
pagkalat ng COVID-19; at,
SAPAGKAT, noong Marso 13, 2020, idineklara ng Pangulo ang isang pambansang emerhensiya
alinsunod sa Seksyon 501(b) ng Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act,
42 U.S.C. 5121-5207 (ang "Stafford Act"), na sumasakop sa lahat ng mga estado at teritoryo,
kabilang ang Illinois; at,
SAPAGKAT, noong Marso 26, 2020, idineklara ng Pangulo ang isang malaking sakuna sa Illinois
alinsunod sa Seksyon 401 ng Stafford Act; at,
SAPAGKAT, noong Abril 1, 2020, dahil sa mabilisang pagkalat ng COVID-19 sa Illinois, muli
kong idineklara ang lahat ng mga kondehan sa Estado ng Illinois bilang isang lugar ng kalamidad;
at,
SAPAGKAT, noong Abril 30, 2020, dahil sa patuloy na pagkalat ng COVID-19 sa Illinois, ang
banta ng mga kakulangan sa mga kama sa ospital, mga kama ng ER, at mga makina na tulong sa
paghinga, at ang hindi sapat na kakayahan sa pagsubok, muli kong idineklara ang lahat ng mga
kondehan sa Estado ng Illinois bilang isang lugar ng kalamidad; at,
SAPAGKAT, habang ang mga pangyayari na nakapaligid sa COVID-19 ay mabilis na nagbabago
at lumabas ang mga bagong ebidensya, madalas na mayroong mga pagbabago sa impormasyon at
gabay sa kalusugan ng publiko; at,
SAPAGKAT, ang walang katulad na katangian ng COVID-19, kasama na ang iba't ibang mga
epekto sa kalusugan na mayroon hindi lamang sa sistema ng paghinga ngunit sa puso, utak, bato,
at immune response ng katawan, ang dahilan kung kaya’t mahirap hulaan ang mga epekto ng virus
at ang landas nito; at,
SAPAGKAT, mula sa simula, iminumungkahi ng datos na ang mga matatandang may sapat na
gulang at mga may malubhang saligang kondisyon sa kalusugan ay mas malamang na makaranas
ng malubha at kung minsan ay nakamamatay na mga komplikasyon mula sa COVID-19; at,
SAPAGKAT, ang mga umuusbong na ebidensya ay nagpakita na ang mga kabataan, kabilang
ang mga sanggol at mga maliliit na bata, ay nasa panganib din ng mga komplikasyon; at,
SAPAGKAT, ang mga kabataan at mga taong nasa katamtamang edad ay binuo ang isang
makabuluhang proporsyon ng mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19, at mayroong
katibayan na ang COVID-19 ay nagdudulot ng mga pamumuo ng dugo at mga stroke, at
nagdulot ng mga nakamamatay na stroke sa mga kabataan at mga taong nasa katamtamang edad
na nagpakita ng ilang mga sintomas; at,
SAPAGKAT, ang pag-unawa sa pagkalat mula sa mga nahawaang indibidwal na hindi
nagpakita ng mga sintomas ay nagbago at, noong Abril 12, 2020, binago ng CDC ang panahon
ng panganib ng pagkakalantad mula sa "pagsisimula ng mga sintomas" hanggang sa "48 oras
bago ang simula ng sintomas"; at,
SAPAGKAT, ang ilang mga tao na nahawaan ng virus ay nananatiling walang sintomas ngunit
gayunpaman ay maaaring kumalat ito sa iba; at,
SAPAGKAT, bagaman unang inirekomenda ng CDC laban sa pagsusuot ng mga telang takip sa
mukha o maskara bilang proteksyon, bilang isang resulta ng umuusbong na pananaliksik sa
walang sintomas at bago magkasintomas na transmisyon, binago ng CDC ang mga konklusyon
nito at inirerekomenda ang pagsusuot ng mga telang takip sa mukha sa mga pampublikong tagpo
kung saan ang mga hakbang sa pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa ay mahirap mapanatili;
at,
SAPAGKAT, habang kumalat ang COVID-19 sa Illinois sa kurso ng Gubernatorial Disaster
Proclamations, ang mga pangyayari na nagdulot ng isang sakuna sa buong Estado ay nagbago at
patuloy na nagbabago, na ginagawang napakahirap na tiyak na mahulaan ang landas na tatahakin
ng virus sa mga darating na buwan; at,

SAPAGKAT, noong oras na inilabas ko ang unang Gubernatorial Disaster Proclamation,
mayroong 11 na nakumpirma na mga kaso ng COVID-19 sa isang kondehan sa Illinois; at,
SAPAGKAT, sa ngayon, Mayo 29, 2020, mayroong higit sa 115,000 na nakumpirma na mga
kaso ng COVID-19 sa 100 na mga kondehan sa Illinois; at,
SAPAGKAT, ang unang pagkamatay na naiugnay sa COVID-19 sa Illinois ay inihayag noong
Marso 17, 2020; at,
SAPAGKAT, sa ngayon, Mayo 29, 2020, ang Illinois ay mayroong higit sa 5,180 na
pagkamatay na nagresulta mula sa COVID-19, at maraming araw, higit sa 100 na mga tagaIllinois ay nawalan ng buhay dahil sa virus; at,
SAPAGKAT, iminumungkahi ng mga pag-aaral na para sa bawat nakumpirma na kaso ay
maraming mga hindi kilalang mga kaso, ang ilan sa mga ito ay mga walang sintomas na
indibidwal na maaaring magpasa ng virus sa iba nang hindi nalalaman; at,
SAPAGKAT, bagaman ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay pumirmi at potensyal
na nagsimulang bumaba sa mga nakaraang linggo, ang virus ay patuloy na dumadapo sa libulibong mga indibidwal at inaangkin ang buhay ng napakaraming mga taga-Illinois bawat araw;
at,
SAPAGKAT, ang COVID-19 ay patuloy na inaangkin ang mga buhay ng at patuloy na
nakakaapekto sa kalusugan ng mga Itim at Hispanikong taga-Illinois sa hindi kapani-paniwalang
antas – na pinalalaki ang makahulugang pagkakaiba sa kalusugan at hindi pagkakapantaypantay; at,
SAPAGKAT, ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ay binuhay ang kanyang Illinois
Emergency Operations Plan at ang kanyang Emergency Support Function 8 Plan upang ayusin
ang mga pagsusumikap sa emerhensiyang pagtugon ng mga ospital, mga lokal na kagawaran ng
kalusugan, at mga sistema ng pamamahala ng emerhensiya upang maiwasan ang isang paglobo
sa paggamit ng mga mapagkukunan at kakayahan ng ospital; at,
SAPAGKAT, habang ang virus ay kumakalat sa buong Illinois, ang krisis na kinakaharap ng
Estado ay patuloy na lumalaki at nangangailangan ng isang umuusbong na tugon upang matiyak
na ang mga ospital, mga propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan at mga unang tumutugon ay
magagawang matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ng lahat ng
mga taga-Illinois at sa paraang naaayon sa gabay ng CDC na patuloy na binabago; at,
SAPAGKAT, upang matiyak na ang mga propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan, ang mga
unang tumutugon, mga ospital at iba pang mga pasilidad ay maaaring matugunan ang mga
pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ng lahat ng mga residente ng Illinois, ang Estado
ay dapat magkaroon ng mga kritikal na suplay, kabilang ang PPE, tulad ng mga maskara, mga
sanggalang sa mukha, mga gown, at guwantes; at,
SAPAGKAT, ang Estado ng Illinois ay nagpapanatili ng isang stockpile na sumusuporta sa
kasalukuyang supply chain ng PPE at mga stock sa iba't ibang mga pasilidad ng pangangalaga sa
kalusugan; at,
SAPAGKAT, habang ginagawa ng Estado ang bawat pagsusumikap upang makakuha ng
karagdagang PPE, kung ang mga pagsisikap sa pagkuha ay naantala o nakakaranas ang Illinois
ng paglobo sa kaso ng COVID-19, ang Estado ay nahaharap sa mapanganib na kakulangan ng
mga makina na tulong sa paghinga, maskara, proteksiyon na salamin sa mata, mga sanggalang sa
mukha, mga guwantes, mga gown, at iba pang kagamitan sa proteksyon para sa mga
manggagawa sa pangangalaga sa kalusugan at mga unang tumutugon; at,
SAPAGKAT, habang ang mga pagkakaospital ay kamakailan lamang pumirmi, ang Illinois ay
gumagamit ng makabuluhang porsyento ng mga kama sa ospital, mga kama sa ICU, at mga
makina na tulong sa paghinga upang gamutin ang mga pasyente ng COVID-19 na
nangangailangan ng pagkaospital at, kung ang mga kaso ay mas lumobo pataas, ang Estado ay
maaaring harapin ang isang kakulangan ng isa o higit pang mga kritikal na mapagkukunan sa
pangangalaga sa kalusugan; at,

SAPAGKAT, ang Illinois ay kasalukuyang may kabuuang 33,662 na mga kama sa ospital na
may 3,749 na mga kama ng ICU, kung saan, 34% lamang ng mga kama sa ospital at 34% ng mga
kama ng ICU ang kasalukuyang magagamit sa buong estado; at,
SAPAGKAT, ang Estado ay nakipagtulungan sa mga nangungunang mananaliksik mula sa
Unibersidad ng Illinois sa Urbana-Champaign, ang Northwestern School of Medicine,
Unibersidad ng Chicago, ang mga Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Chicago at Illinois,
kasama ang McKinsey at Mier Consulting Group, at Civis Analytics, upang pag-aralan ang
pang-araw-araw na datos sa pagkamatay sa COVID-19 at paggamit ng ICU at gumawa ng
modelo ng mga potensyal na kalalabasan; at,
SAPAGKAT, ipinakita ng modelo ng Estado na ang paggamit ng mapagkukunan ng
pangangalaga sa kalusugan ay maabot ang rurok sa Mayo, at ang mga mapagkukunan ng
pangangalaga sa kalusugan ay patuloy na magiging limitado matapos ang rurok; at ang na-update
na pagmomodelo ngayon ay nagpapakita na ang rurok ay maaaring naantala, kasama ang buntot
na umaabot ng ilan pang mga linggo; at,
SAPAGKAT, ang modelo ng Estado ay patuloy na nagpapakita na kung walang malawakang
pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa at iba pang mga pag-iingat, ang Estado ay haharap sa
kakulangan ng mga kama sa ospital, mga kama ng ICU at/o mga makina na tulong sa paghinga;
at,
SAPAGKAT, ang konsepto ng epidemiyolohiya ng R0 (R-naught) – na kumakatawan sa bilang
ng mga kaso, sa average, na ang isang nahawaang tao ay idudulot sa kanilang nakakahawang
panahon – ay isang mahalagang sukatan ng pag-unlad sa paglaban sa isang virus tulad ng
COVID-19, at ang isang Ro na mas mababa sa 1 ay isang kritikal na milestone sapagkat
iminumungkahi nito na ang sakit ay bumababa sa halip na kumalat; at,
SAPAGKAT, ang tinatayang epektibong R0 ng Estado ay humigit-kumulang na 3.5 sa simula ng
pagsiklab, ngunit ang bilang ay napabuti sa humigit-kumulang na 1.13 batay sa mga hakbang na
pang-emerhensiya ng Estado, kasama na, pinakamahalaga, ang kautusan na "manatili sa bahay";
at,
SAPAGKAT, ang mga kama ng ospital, mga kama ng ICU, at mga makina na tulong sa
paghinga ay kinakailangan hindi para sa mga pasyente na may COVID-19 lamang, kundi pati na
rin para sa anumang bilang ng mga karagdagang sakit at pinsala; at,
SAPAGKAT, mas kaunting mga taga-Illinois ang naghangad ng medikal na pangangalaga at
emerhensiyang pangangalaga na walang kaugnayan sa COVID-19 sa mga nagdaang linggo at
kritikal para sa pampublikong kalusugan na ang mga taga-Illinois ay magagawa at handang
humingi ng di-COVID-19 na medikal na pangangalaga at emerhensiyang pangangalaga; at,
SAPAGKAT, ang mga taga-Illinois ay magagawa at handang humingi ng di-COVID-19 na
medikal na pangangalaga at emerhensiyang pangangalaga kung may sapat na mga kama sa
ospital, mga makina na tulong sa paghinga, at kung ang mga tauhang pangmedikal ay
magagawang maprotektahan ang kanilang sarili gamit ang PPE; at,
SAPAGKAT, sa panahon ng krisis ng COVID-19, ang Estado ay limitado sa bilang ng mga
pagsubok ng COVID-19 na maaaring kunin at maproseso dahil sa limitadong bilang ng mga
lugar ng pagsubok at mga lab, pati na rin ang kakulangan ng mga kinakailangang suplay,
kabilang ang mga swab na kinakailangan upang kumuha ng mga sample; at,
SAPAGKAT, noong panahon na inilabas ko ang unang Gubernatorial Disaster Proclamation,
ang Illinois ay may kakayahan na subukan ang hindi hihigit sa ilang daang tao bawat araw para
sa COVID-19 sa maliit na bilang ng mga lugar ng pagsubok; at,
SAPAGKAT, ang Estado ay nakabuo ng mga lugar ng pagsubok sa buong Illinois at ngayon ay
regular na lumalampas sa 20,000 COVID-19 na mga pagsubok sa bawat araw, at ang kapasidad
ng pagsubok ay patuloy na tumataas; at,
SAPAGKAT, ang Illinois ngayon ay sinubukan ang higit sa 829,000 kabuuang mga ispesimen
para sa COVID-19; at,

SAPAGKAT, ang mga pambansang projection na nababagay para sa populasyon ng Illinois ay
nagmumungkahi na ang Estado ay dapat na patuloy na dagdagan ang bilang ng mga pagsubok na
napoproseso bawat araw bilang bahagi ng isang mabisang pagsisikap na permanenteng
mapabagal at mabawasan ang pagkalat ng COVID-19; at,
SAPAGKAT, bilang karagdagan sa pagiging sanhi ng nakapanlulumong pagkawala ng 5,186 na
mga taga-Illinois at sumira sa pisikal na kalusugan ng sampu-sampung libo pa, ang COVID-19
ay nagdulot ng malawakang pagbagsak ng ekonomiya at patuloy na nagbabanta sa kagalingan ng
pananalapi ng makabuluhang bilang ng mga indibidwal at negosyo sa buong bansa at ang
Estado; at,
SAPAGKAT, sa buong bansa, 40 milyong katao ang naghain ng mga paghahabol sa kawalan ng
trabaho mula nang magsimula ang pandemya – na kumakatawan sa isa sa apat na manggagawa
sa Estados Unidos; at,
SAPAGKAT, inihayag ng Kagawaran ng Seguridad sa Trabaho ng Illinois na ang antas ng
kawalan ng trabaho ng Estado ay tumaas ng 16.4% noong Abril, na may 762,000 na trabaho na
nawala sa buwang iyon; at,
SAPAGKAT, mahigit sa 180,000 na maliliit na negosyo sa Illinois ang nakatanggap ng higit sa
$22 bilyon na pinansyal na suporta na may kaugnayan sa COVID-19 sa pamamagitan ng pederal
na Paycheck Protection Program sa isang pagsisikap upang maiwasan ang mga negosyong ito na
magsara; at,
SAPAGKAT, ang pagbagsak ng ekonomiya at kawalan ng katiyakan na dulot ng COVID-19 ay
nagbabanta sa kakayahang kumita ng negosyo at ang pag-access sa pabahay, pangangalagang
medikal, pagkain, at iba pang mga kritikal na mapagkukunan na nakakaapekto sa kalusugan at
kaligtasan ng mga residente; at,
SAPAGKAT, batay sa naunang mga katotohanan, at isinasaalang-alang ang inaasahang patuloy
na pagkalat ng COVID-19 at ang magreresultang epekto sa kalusugan at ekonomiya na
madarama sa darating na buwan ng mga tao sa buong Estado, ang kasalukuyang mga pangyayari
sa Illinois na nakapalibot sa pagkalat ng COVID-19 ay bumubuo ng isang epidemikong
emerhensiya at isang emerhensiya ng pampublikong kalusugan sa ilalim ng Seksyon 4 ng Illinois
Emergency Management Agency Act; at,
SAPAGKAT, batay sa nabanggit, ang patuloy na pasanin sa mga mapagkukunan ng ospital, ang
mga potensyal na kakulangan ng mga mapagkukunang ito kung sakaling magkaroon ng paglobo
ng mga impeksyon, at ang kritikal na pangangailangan upang madagdagan ang pagbili at
pamamahagi ng PPE pati na rin upang mapalawak ang kapasidad ng pagsubok ng COVID-19 ay
bumubuo ng isang emerhensiya ng pampublikong kalusugan sa ilalim ng Seksyon 4 ng Illinois
Emergency Management Agency Act; at,
SAPAGKAT, ito ay patakaran ng Estado ng Illinois na ang Estado ay magiging handa upang
matugunan ang anumang mga sakuna at, samakatuwid, kinakailangan at naangkop na gumawa ng
mga karagdagang mapagkukunan ng Estado upang matiyak na ang ating sistema ng paghahatid ng
pangangalaga sa kalusugan ay may kakayahang maglingkod sa mga taong may sakit at ang mga
taga-Illinois ay mananatiling walang panganib at ligtas at makakakuha ng pangangalagang
medikal; at,
SAPAGKAT, ang pagpapahayag na ito ay tutulong sa Estado sa pagpapadali ng pagbawi ng
ekonomiya para sa mga indibidwal at mga negosyo sa isang pagsisikap upang maiwasan ang
karagdagang mga trahedyang kahihinatnan mula sa kawalang tatag ng ekonomiya; at,
SAPAGKAT, ang proklamasyong ito ay tutulong sa mga ahensya ng Illinois sa pakikipag-ugnay
sa mga mapagkukunan ng Estado at Pederal, kabilang ang mga materyales na kinakailangan upang
gumawa ng pagsubok para sa COVID-19, personal na kagamitan sa proteksyon, at mga gamot, sa
isang pagsisikap na suportahan ang mga tugon ng Estado pati na rin ang mga tugon ng mga lokal
na pamahalaan sa kasalukuyan emerhensiya sa pampublikong kalusugan; at,

SAPAGKAT, ang mga kondisyong ito ay nagbibigay ng legal na katwiran sa ilalim ng Seksyon
7 ng Illinois Emergency Management Agency Act para sa bagong pagpapalabas ng isang
proklamasyon ng kalamidad; at,
SAPAGKAT, ang Konstitusyon ng Illinois, sa Artikulo V, Seksyon 8, ay nagsasabi na "ang
Gobernador ay magkakaroon ng kataas-taasang kapangyarihan na ehekutibo, at mananagot para
sa tapat na pagpapatupad ng mga batas," at nagsasabing, sa Preamble, na ang isang pangunahing
layunin ng Konstitusyon ng Illinois ay "nagbibigay para sa kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng
mga tao";
NGAYON, SAMAKATUWID, sa interes ng pagtulong sa mga mamamayan ng Illinois at ng mga
lokal na pamahalaan na responsable sa pagtiyak sa kalusugan at kaligtasan ng publiko, ako, si JB
Pritzker, Gobernador ng Estado ng Illinois, ay nagpahayag ng mga sumusunod:
Seksyon 1. Alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 7 ng Illinois Emergency Management
Agency Act, 20 ILCS 3305/7, nakita ko na ang isang sakuna ay umiiral sa loob ng Estado ng
Illinois at partikular na ipinahayag ang lahat ng mga kondehan sa Estado ng Illinois bilang isang
lugar ng kalamidad. Pinahihintulutan ng proklamasyon ang paggamit ng lahat ng mga
kapangyarihang pang-emerhensiya na ibinigay sa Seksyon 7 ng Illinois Emergency Management
Agency Act, 20 ILCS 3305/7, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga partikular na
kapangyarihang pang-emerhensiya na nakasaad sa ibaba.
Seksyon 2. Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Illinois at ang Ahensya ng Pamamahala
sa Emerhensiya ng Illinois ay inatasan upang makipag-ugnay sa bawat isa tungkol sa pagpaplano
at pagtugon sa kasalukuyang emerhensiya sa kalusugan ng publiko.
Seksyon 3. Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Illinois ay karagdagang inatasan upang
makipagtulungan sa Gobernador, iba pang mga ahensya ng Estado at lokal na awtoridad, kabilang
ang mga lokal na awtoridad sa kalusugan ng publiko, sa pagbuo at pagpapatupad ng mga
estratehiya at plano na maprotektahan ang kalusugan ng publiko kaugnay sa kasalukuyang
emerhensiya sa kalusugan ng publiko.
Seksyon 4. Ang Ahensya ng Pamamahala sa Emerhensiya ng Illinois ay inatasan upang ipatupad
ang Plano ng Operasyong Pang-emerhensiya ng Estado upang ayusin ang mga mapagkukunan ng
Estado upang suportahan ang mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa sakuna at mga operasyon
sa pagbawi.
Seksyon 5. Upang matulungan ang mga pagbili ng emerhensiyang kinakailangan para sa pagtugon
at iba pang mga pang-emerhensiya na kapangyarihan na awtorisado ng Illinois Emergency
Management Agency Act, ang mga probisyon ng Illinois Procurement Code na sa anumang paraan
ay maiwasan, hadlangan o antalahin ang mga kinakailangang aksyon sa pagkaya sa sakuna ay
sinuspinde hanggang sa panahon na hindi sila hinihiling ng pederal na batas. Kung kinakailangan,
at alinsunod sa Seksyon 7(1) ng Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305/7(1),
ang Gobernador ay maaaring gumawa ng naaangkop na aksyong ehekutibo upang suspindihin ang
mga karagdagang batas, mga kautusan, mga patakaran, at mga regulasyon.
Seksyon 6. Alinsunod sa Seksyon 7(3) ng Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS
3305/7(3), ang proklamasyong ito ang nagpapagana sa awtoridad ng Gobernador, kung
kinakailangan, upang ilipat ang direksyon, tauhan o tungkulin ng mga kagawaran ng Estado at
ahensya o yunit nito para sa layunin ng pagganap o pagpapadali ng mga programa sa pagtugon sa
emerhensiya.
Seksyon 7. Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Illinois, Kagawaran ng Seguro ng
Illinois at Kagawaran ng Pangangalaga ng Kalusugan at mga Serbisyo sa Pamilya ay inatasan na
magrekomenda, at, kung naaangkop, gumawa ng mga kinakailangang aksyon upang matiyak ang
pinalawak na pag-access sa pagsubok para sa COVID-19 at ang mga mamimili ay hindi nahaharap
sa hadlang sa pananalapi sa pag-access sa mga diagnostic na pagsubok at serbisyo sa paggamot
para sa COVID-19.
Seksyon 8. Ang Lupon ng Edukasyon ng Estado ng Illinois ay inatasan na magrekomenda, at,
kung naaangkop, gumawa ng mga kinakailangang aksyon upang matugunan ang anumang epekto
sa pag-aaral na nauugnay sa kasalukuyang emerhensiya sa kalusugan ng publiko at upang maibsan

ang anumang mga hadlang sa paggamit ng pag-aaral sa labas ng paaralan sa panahon ng epekto ng
proklamasyong ito na umiiral sa Illinois School Code, 105 ILCS 5/1-1 et. seq.
Seksyon 9. Ang lahat ng mga ahensya ng Estado ay inatasan upang makipagtulungan sa
Gobernador, iba pang mga ahensya ng Estado at lokal na awtoridad sa pagbuo at pagpapatupad ng
mga estratehiya at plano upang makayanan at makabawi mula sa pang-ekonomiyang epekto ng
kasalukuyang emerhensiya sa kalusugan ng publiko.
Seksyon 10. Alinsunod sa Seksyon 7(14) ng Illinois Emergency Management Agency Act, 20
ILCS 3305/7(14), ang mga pagtaas sa presyo ng mga kalakal o serbisyo, kabilang ang mga medikal
na gamit, kagamitan sa proteksiyon, mga gamot at iba pang mga kalakal na inilaan upang
makatulong sa pag-iwas sa o paggamot at pagbawi sa COVID-19, ay ipinagbabawal sa Estado ng
Illinois habang ang proklamasyon na ito ay may bisa.
Seksyon 11. Ang proklamasyong ito ay maaaring mapadali ang mga kahilingan para sa pederal
na emerhensiya at/o tulong sa kalamidad kung ang isang kumpleto at komprehensibong pagtatasa
ng pinsala ay nagpapahiwatig na ang epektibong pagbawi ay lampas sa mga kakayahan ng Estado
at mga apektadong lokal na pamahalaan.
Seksyon 12. Para sa mga layunin ng Senate Bill 2135 (101st General Assembly), Artikulo 15,
seksyon 15-5, susog sa Open Meetings Act, bagong seksyon 5 ILCS 120/7(e)(4), nakita ko na ang
mga alalahanin sa kalusugan ng publiko na isyu sa proklamasyong ito ay pinapatunayan na ang
personal na pagdalo ng higit sa sampung tao sa regular na lokasyon ng pagpupulong ay hindi
magagawa.
Seksyon 13. Ang proklamasyon na ito ay magiging epektibo kaagad at mananatiling epektibo sa
loob ng 30 araw.

Sa Patotoo Na Kung Saan, narito ako itinakda ang aking kamay at naging

sanhi upang mailagay ang Great Seal ng Estado ng Illinois.

Ginawa sa Kapitolyo sa Lungsod ng
Springfield, ngayong ika-29 araw ng
Mayo, sa Taon ng Ating Panginoon,
dalawang libo at dalawampu, at ng Estado
ng Illinois dalawang daan at pangalawa.

KALIHIM NG ESTADO

GOBERNADOR

