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Rozporządzenie Wykonawcze 2020-43

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-43
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 41)
Rozporządzenie w sprawie rewitalizacji społeczności lokalnej
ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która
spowodowała nadzwyczajną chorobę i utratę życia, doprowadzając do zarażenia do tej pory ponad
140 000 osób i nadal zwiększając swoje żniwo, a także odbierając życie tysiącom mieszkańców;
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przez cały czas, ale zwłaszcza podczas zagrożenia zdrowia publicznego,
ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do najważniejszych funkcji
rządu stanowego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak stan Illinois wchodzi w piąty miesiąc reagowania na klęskę
żywiołową w dziedzinie zdrowia publicznego spowodowaną chorobą koronawirusową 2019
(COVID-19), nową, ciężką, ostro przebiegającą chorobą układu oddechowego, która
rozprzestrzenia się szybko droga kropelkową i na którą nadal nie wynaleziono leku ani
szczepionki, obciążenie dla mieszkańców, personelu medycznego, służb ratowniczych i rządu w
całym stanie jest bezprecedensowe; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w związku z szybką zmianą okoliczności związanych z COVID-19, w
wyniku nowo pojawiających się dowodów dochodzi do częstych zmian w informacjach i
wskazówkach służby zdrowia publicznego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC początkowo nie zalecała noszenia płóciennych osłon twarzy lub
maseczek w celu ochrony, w wyniku badań nad bezobjawowym i przedobjawowym
przenoszeniem choroby, CDC zrewidowała swoje wnioski i zaleca płóciennych osłon twarzy lub
maseczek w miejscach publicznych, w których trudno jest utrzymać dystans społeczny; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE badania i poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego w coraz większym
stopniu wskazują na zasadność noszenia maseczek płóciennych w miejscach publicznych, w
których trudno jest utrzymać dystans społeczny i wskazują, że ryzyko przenoszenia wirusa na
zewnątrz jest mniejsze niż ryzyko przenoszenia w pomieszczeniach zamkniętych; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 rozprzestrzeniał się w Illinois, podczas gdy wydawane były
Gubernatorskie ogłoszenia o stanie klęski żywiołowej (Gubernatorial Disaster Proclamations),
okoliczności odpowiedzialne za tę klęskę zmieniły się i nadal się zmieniają, czyniąc definitywne
przewidywania przebiegu epidemii w ciągu nadchodzących miesięcy bardzo trudne; oraz,
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ZWAŻYWSZY, ŻE na dzień dzisiejszy, 26 czerwca 2020 roku, odnotowano ponad 140 000
potwierdzonych przypadków COVID-19 w 101 hrabstwach stanu Illinois; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE na dzień dzisiejszy, 26 czerwca 2020 roku, ponad 6 800 mieszkańców
stanu Illinois zmarło z powodu COVID-19; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC szacuje obecnie, że na każdy zgłoszony przypadek COVID-19
przypada 10 niezgłoszonych zakażeń, w wyniku czego całkowita liczba przypadków w skali
kraju może być 10 razy większa niż obecnie zgłoszona; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, zakrywanie twarzy i inne środki ostrożności w zakresie
zdrowia publicznego okazały się kluczowe dla spowolnienia i powstrzymania rozprzestrzeniania
się wirusa COVID-19; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE chociaż liczba nowych przypadków COVID-19 zmniejszyła się w
ostatnich tygodniach, wirus nadal zaraża tysiące osób i każdego dnia odbiera życie zbyt wielu
mieszkańcom stanu Illinois; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE podczas gdy środki ostrożności podjęte przez mieszkańców stanu Illinois
doprowadziły w ostatnich tygodniach do gwałtownego spadku liczby przypadków zarażeń
COVID-19 i zgonów w stanie, inne stany, które odmówiły podjęcia środków ostrożności w
zakresie zdrowia publicznego lub które zniosły te środki wcześniej, doświadczają obecnie
gwałtownego wzrostu i odnotowują rekordowo wysoką liczbę zachorowań; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 odbiera życie i nadal negatywnie wpływa na zdrowie
czarnoskórych i latynoskich mieszkańców Illinois w nieproporcjonalnie dużym stopniu,
zwiększając znaczące zdrowotne dysproporcje i nierówności; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE podczas gdy liczba hospitalizacji spadła, stan Illinois wykorzystuje
znaczny odsetek łóżek szpitalnych i łóżek na OIT, a gdyby liczba przypadków COVID-19
gwałtownie wzrosła, stan mógłby stanąć w obliczu niedoboru krytycznych zasobów opieki
zdrowotnej; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE oprócz tego, że wirus COVID-19 spowodował śmierć ponad 6 800
mieszkańców stanu Illinois i spustoszył zdrowie fizyczne kolejnych dziesiątek tysięcy osób,
spowodował również znaczne straty ekonomiczne i nadal zagraża dobrobytowi finansowemu
znacznej liczby osób i przedsiębiorstw w całym kraju i w całym stanie; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Illinois [Illinois
Department of Employment Security] ogłosił, że stopa bezrobocia w stanie wzrosła w kwietniu
do 16,4%, z utratą 762 000 miejsc pracy w tym miesiącu; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Illinois ogłosił, że stopa
bezrobocia w stanie wynosiła w maju 15,2%, a główne branże stanu Illinois, takie jak rekreacja i
turystyka, transport i usługi komunalne oraz usługi edukacyjne i zdrowotne zostały szczególnie
dotknięte kryzysem w okresie od marca do maja; oraz
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ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Illinois [Illinois
Department of Employment Security] reaguje na kryzys gospodarczy na wiele sposobów, w tym
poprzez program pomocy dla osób bezrobotnych z powodu pandemii (Pandemic Unemployment
Assistance); oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Handlu i Możliwości Gospodarczych [Department of
Commerce and Economic Opportunity] pracuje nad rozwiązaniem problemu kryzysu
gospodarczego, m.in. poprzez programy pomocowe, takie jak Business Interruption Grants
Program dla przedsiębiorstw, których możliwości prowadzenia działalności zostały ograniczone
ze względu na zamknięcia związane z wirusem COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE straty gospodarcze i brak bezpieczeństwa spowodowane przez wirus
COVID-19 zagrażają rentowności przedsiębiorstw i dostępowi do mieszkań, opieki medycznej,
żywności i innych kluczowych zasobów, które mają bezpośredni wpływ na zdrowie i
bezpieczeństwo mieszkańców; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w oparciu o powyższe fakty i biorąc pod uwagę spodziewane dalsze
rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz bieżące skutki zdrowotne i ekonomiczne, które będą
odczuwalne w nadchodzącym miesiącu przez ludzi w całym stanie, obecne okoliczności w stanie
Illinois związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 stanowią zagrożenie epidemiczne i
zagrożenie dla zdrowia publicznego zgodnie z ustępem 4 Ustawy o Agencji Zarządzania
Kryzysowego stanu Illinois [Emergency Management Agency Act]; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w oparciu o powyższe, stałe obciążenie zasobów szpitalnych, potencjalne
niedobory tych zasobów w przypadku gwałtownego wzrostu zakażeń oraz krytyczna potrzeba
zwiększenia zakupu i dystrybucji środków ochrony osobistej, jak również rozszerzenia
możliwości testowania pod kątem wirusa COVID-19, stanowią zagrożenie dla zdrowia
publicznego zgodnie z ustępem 4 Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois
(Emergency Management Agency Act); oraz
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z
Konstytucją stanu Illinois oraz artykułami 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) i 7(12) ustawy o Agencji
Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency), 20 ILCS
3305, oraz zgodnie z uprawnieniami zawartymi w przepisach dotyczących zdrowia publicznego,
nakazuję ze skutkiem od dnia 1 maja 2020 roku:
Rozporządzenie w sprawie rewitalizacji społeczności lokalnej
1. Cel niniejszego rozporządzenia wykonawczego. Celem niniejszego Rozporządzenia
Wykonawczego jest bezpieczne i rzetelne wznowienie i rozszerzenie działań, które
zostały wstrzymane lub ograniczone w związku z gwałtownym wzrostem liczby
zachorowań na COVID-19 i zagrożeniem przeciążenia naszego systemu opieki
zdrowotnej. W miarę jak mieszkańcy stanu Illinois będą bezpiecznie wznawiać i
rozszerzać te działania, nie możemy cofać się przed postępem, który poczyniliśmy. Nie
możemy ryzykować przeciążenia systemu opieki zdrowotnej i musimy potraktować
priorytetowo zdrowie i życie wszystkich mieszkańców Illinois, zwłaszcza szczególnie
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narażonych osób wśród nas. Chroniąc nasze społeczności, odbudujemy naszą
gospodarkę i rozpoczniemy naprawę szkód ekonomicznych spowodowanych wirusem.
Celem niniejszego rozporządzenia wykonawczego jest realizacja tych celów.
Niniejsze rozporządzenie wykonawcze zastępuje rozporządzenie wykonawcze nr 202038.
2. Wymagania dotyczące zdrowia publicznego dla osób. Ludzie muszą postępować
zgodnie z następującymi zaleceniami, aby chronić zdrowie i życie własne oraz swoich
sąsiadów:
a. Zachowaj dystans społeczny. Podczas korzystania ze wspólnych przestrzeni w
czasie przebywania poza miejscem zamieszkania, w tym na świeżym powietrzu,
zaleca się, by ludzie przez cały czas, jeżeli to możliwe, zachowywali dystans
społeczny – przynamniej sześć stóp od wszystkich osób, które nie mieszkają z
daną osobą.
b. Noszenie okrycia twarzy w miejscach publicznych lub podczas pracy. 1 Każda
osoba powyżej drugiego roku życia, która jest w stanie pod względem
medycznym tolerować okrycie twarzy (maskę lub osłonę z tkaniny), jest
zobowiązana do zakrycia nosa i ust okryciem twarzy, gdy przebywa w miejscu
publicznym i nie jest w stanie utrzymać odległości 6 stóp od innych osób.
Wymóg ten ma zastosowanie do pomieszczeń, takich jak sklepy, oraz do miejsc
publicznych na świeżym powietrzu, gdzie zachowanie odległości 6 stóp nie
zawsze jest możliwe.
c. Osoby w podeszłym wieku i wrażliwe z powodu choroby powinny podjąć
dodatkowe środki ostrożności. Osoby o wysokim ryzyku ciężkiego
zachorowania na COVID-19, w tym osoby starsze i z przewlekłymi schorzeniami,
które czynią je podatnymi na zakażenie, powinny pozostać w domu i ograniczyć
do minimum osobiste kontakty z innymi, w zakresie, w jakim jest to możliwe.
d. Ograniczenie zgromadzeń. Zabronione jest gromadzenie się więcej niż
pięćdziesięciu osób, chyba że takie zgromadzenie zostanie objęte zwolnieniem w
ramach niniejszego rozporządzenia wykonawczego. Żadne z postanowień
niniejszego rozporządzenia wykonawczego nie zabrania gromadzenia się
członków gospodarstwa domowego lub miejsca zamieszkania. Ze względu na to,
W całym niniejszym rozporządzeniu wykonawczym (Executive Order) wymagania dotyczące noszenia okrycia
twarzy nie dotyczą dzieci w wieku 2 lat lub młodszych oraz osób, dla których noszenie okrycia twarzy nie jest
zalecane ze względów zdrowotnych. Wytyczne dotyczące noszenia okryć twarzy wystosowane przez Departament
Praw Człowieka Illinois (Illinois Department of Human Rights) można znaleźć tutaj:
https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_FaceCoverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf
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że kontakty osobiste stanowią najwyższe zagrożenie zarażeniem się COVID-19,
zaleca się, by mieszkańcy Illinois nadal ograniczali kontakty z innymi i z rozwagą
rozszerzali swoją sferę kontaktów. Kontakty przez internet nadal pozostają
najbezpieczniejszą formą interakcji z osobami spoza gospodarstwa domowego lub
mieszkania.
e. Wychodzenie na zewnątrz. Wytyczne dotyczące zdrowia publicznego sugerują,
że ryzyko zarażenia COVID-19 jest znacznie mniejsze na zewnątrz niż wewnątrz
budynku. Zaleca się, by mieszkańcy Illinois robili jak najwięcej rzeczy na
świeżym powietrzu.
3. Wymagania w zakresie zdrowia publicznego dla firm, organizacji non-profit i
innych organizacji. Do celów niniejszego rozporządzenia wykonawczego
przedsiębiorstwa, których rozporządzenie to dotyczy, obejmują wszelkie podmioty
nastawione na zysk, nienastawione na zysk lub edukacyjne, niezależnie od charakteru
usługi, pełnionej przez nie funkcji i jej struktury korporacyjnej lub podmiotowej.
Podmioty te muszą dostosować się do następujących wymogów, aby chronić swoich
pracowników, klientów i wszystkie osoby wchodzące w bliski kontakt z ich działaniami:
a. Wymagania dla wszystkich przedsiębiorstw. Wszystkie przedsiębiorstwa
muszą:
• ocenić, którzy pracownicy są w stanie pracować z domu, i jeśli to
możliwe, zaleca się ułatwianie pracy zdalnej z domu.
• zapewnić, by pracownicy zachowywali dystans społeczny i nosili okrycia
twarzy, gdy zachowanie dystansu społecznego nie zawsze jest możliwe;
• zapewnić, aby wszystkie pomieszczenia, w których pracownicy mogą się
gromadzić, w tym szatnie i stołówki, pozwalały na zachowanie dystansu
społecznego; oraz
• zapewnić, aby wszyscy odwiedzający miejsce pracy (klienci, sprzedawcy
itd.) mogli zachować dystans społeczny. Gdy zachowanie dystansu
socjalnego nie zawsze jest możliwe, należy zalecić odwiedzającym
noszenie okrycia twarzy; oraz
• wywiesić w widocznym miejscu wytyczne Departamentu Zdrowia
Publicznego Illinois (Illinois Department of Public Health, IDPH) oraz
Biura Prokuratora Generalnego Illinois (Office of the Illinois Attorney
General) dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy w czasie kryzysu
związanego z COVID-19. 2
Departament Handlu i Możliwości Gospodarczych (Department of Commerce
and Economic Opportunity, DCEO) wraz z IDPH wypracowały wytyczne dla
poszczególnych gałęzi przemysłu oraz narzędzia, które pomogą firmom działać
Wytyczne są dostępne na stronie internetowej: https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID19_WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf
2
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bezpiecznie i odpowiedzialnie. Dokumenty te są dostępne na stronie
internetowej: https://dceocovid19resources.com/restore-illinois/restore-illinoisphase-4/.
b. Wymagania dla sklepów detalicznych. Sklepy detaliczne muszą
zagwarantować, że wszyscy pracownicy zachowują dystans społeczny i
odpowiednie środki ostrożności dotyczące zdrowia publicznego zgodnie z
wytycznymi DCEO, w tym:
• zapewnić okrycia twarzy wszystkim pracownikom, którzy nie są w stanie
zachować przez cały czas przynajmniej 6 stóp odległości od klientów i
innych pracowników;
• ograniczyć obecność osób na terenie sklepu do 50% pojemności sklepu
lub, alternatywnie, do limitów frekwencji na podstawie powierzchni
sklepu ustalonych przez Departament Handlu i Możliwości
Gospodarczych;
• komunikować się z klientami za pomocą oznakowania w sklepie,
ogłoszeń dotyczących usług publicznych i reklam na temat wymagań
dotyczących dystansu społecznego i okryć twarzy określonych w
niniejszym rozporządzeniu; oraz
• zaprzestać używania toreb wielokrotnego użytku.
c. Wymagania dla producentów. Producenci muszą zagwarantować, że wszyscy
pracownicy zachowują dystans społeczny i muszą stosować dodatkowe środki
ostrożności dotyczące zdrowia publicznego zgodnie z wytycznymi DCEO, w tym:
• zapewniać okrycie twarzy wszystkim pracownikom, którzy nie są w
stanie przez cały czas utrzymać minimalnej odległości 6 stóp od innych
osób;
• zapewnić, aby wszystkie pomieszczenia, w których pracownicy mogą się
gromadzić, w tym szatnie i stołówki, pozwalały na zachowanie dystansu
społecznego; oraz
• zmienić lub zmniejszyć zakres działalności (rozłożenie zmian w czasie,
zmniejszenie prędkości linii, uruchamianie tylko istotnych linii przy
zamknięciu nieistotnych linii), tak aby umożliwić zachowanie dystansu
społecznego i zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy w związku z
kryzysem wywołanym COVID-19.
d. Wymagania dla budynków biurowych. Pracodawcy w budynkach biurowych
muszą zagwarantować, że wszyscy pracownicy zachowują dystans społeczny i
stosują odpowiednie dodatkowe środki ostrożności zdrowia publicznego zgodnie
z wytycznymi DCEO, w tym:
• zapewniać okrycie twarzy wszystkim pracownikom, którzy nie są w
stanie przez cały czas utrzymać minimalnej odległości 6 stóp od innych
osób;
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•

•
•

wziąć pod uwagę wprowadzenie ograniczeń pojemności pomieszczeń,
tam gdzie ilość miejsca nie pozwala na zachowanie dystansu
społecznego;
umożliwić pracę zdalną, jeśli to możliwe; oraz
opracować i umieścić w widocznym miejscu plany i oznakowanie, by
zapewnić zachowanie dystansu społecznego we wspólnych
pomieszczeniach, w tym w poczekalniach, stoiskach usługowych i
stołówkach.

e. Wymogi dotyczące zgromadzeń i imprez. Obiekty i miejsca spotkań w
przestrzeniach zamkniętych mogą funkcjonować przy liczbie uczestników
mniejszej niż 50 lub zapełnieniu mniej niż 50% pojemności sali, zgodnie z
wytycznymi DCEO.
f. Wymagania dla restauracji i barów. Wszystkie firmy oferujące żywność lub
napoje do konsumpcji w lokalu - w tym restauracje, bary, sklepy spożywcze i
części gastronomiczne w większych obiektach - mogą wznowić obsługę w
zakresie konsumpcji w lokalu zgodnie z wytycznymi DCEO. Firmy te nadal mają
prawo i zachęcane są do serwowania żywności i napojów, w sposób
umożliwiający ich spożywanie poza lokalem, zgodnie z przepisami prawa, za
pomocą takich środków, jak dostawa realizowana przez pracowników firmy,
dostawa przez osoby trzecie, sprzedaż na wynos. Placówki oferujące żywność
lub napoje do konsumpcji na miejscu lub na wynos muszą zapewnić otoczenie, w
którym klienci mają możliwość zachowania odpowiedniego dystansu
społecznego. Wszystkie podmioty objęte tą sekcją mogą zezwolić na spożywanie
potraw i napojów na zewnątrz na miejscu zgodnie z wytycznymi DCEO i jeżeli
jest to dozwolone przez lokalne rozporządzenia i przepisy.
g. Wymagania dla klubów fitness i siłowni. Sale fitness i siłownie mogą być
otwarte w sposób zgodny z wytycznymi DCEO, które obejmują prowadzenie
treningów dla członków przy maksymalnym obłożeniu 50% oraz z dystans
społeczny i inne środki ostrożności.
h. Wymagania dla podmiotów oferujących usługi osobiste. Zakłady usług
osobistych, w tym salony odnowy biologicznej, salony fryzjerskie, salony
stylizacji paznokci, salony woskowania, salony tatuaży i tym podobne mogą być
otwarte, ale muszą zagwarantować użycie okryć twarzy, zachowanie dystansu
społecznego i ograniczenie liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu
zgodnie z wytycznymi DCEO.
i. Wymagania dla rekreacji na świeżym powietrzu, półkolonii / obozów
dziennych, sportów młodzieżowych. Firmy oferujące rekreację na świeżym
powietrzu, półkolonie i sporty młodzieżowe mogą prowadzić działalność, ale
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muszą zagwarantować noszenie okryć twarzy, zachowanie dystansu społecznego i
stosować odpowiednie dodatkowe środki ostrożności w zakresie zdrowia
publicznego zgodnie z wytycznymi DCEO.
j. Wymagania dla miejsc rozrywki publicznej. Miejsca publicznej rozrywki
mogą wznowić usługi zgodne z wytycznymi DCEO w zakresie rekreacji
wewnątrz i na zewnątrz (w tym m.in. arkady, kręgielnie i pola treningowe),
muzeów i akwariów, ogrodów zoologicznych i botanicznych, teatrów i widowisk
oraz imprez z widownią na zewnątrz.
k. Wymagania dotyczące produkcji filmowych. Produkcje filmowe mogą działać
zgodnie z ograniczeniami zawartymi w wytycznych DCEO.
l. Minimalne podstawowe czynności. Wszystkie firmy mogą nadal:
i. Wykonywać minimalne czynności niezbędne do utrzymania wartości
zapasów przedsiębiorstwa, utrzymania stanu fizycznych obiektów i
wyposażenia przedsiębiorstwa, zapewnienia bezpieczeństwa,
przetwarzania listy płac i świadczeń pracowniczych lub związane z tym
funkcje.
ii. Wykonywać konieczne działania dla ułatwienia pracownikom firmy
kontynuację pracy zdalnej.
iii. Realizować zamówienia przez internet lub telefon przez odbiór lub
dostawę.
4. Wyjątki.
a. Swobodne praktykowanie religii. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze nie
ogranicza swobodnego praktykowania religii. Aby chronić zdrowie i
bezpieczeństwo duszpasterzy, personelu, członków kongregacji i odwiedzających,
zaleca się, aby organizacje religijne oraz kościoły i domy modlitw zapoznały się i
postępowały zgodnie z zaleceniami Departamentu Zdrowia Publicznego Stanu
Illinois (Illinois Department of Public Health). 3 Jak podano w wytycznych IDPH,
obecnie najbezpieczniejszym środkiem przekazu dla organizacji religijnych jest
oferowanie usług religijnych przez internet, w formie drive-in lub na świeżym
powietrzu (zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dystansu społecznego i noszenia
okryć twarzy) i ograniczenie udziału w mszach w pomieszczeniach do 10 osób.
Zaleca się, by organizacje religijne przedsięwzięły środki zapewniające
Te wytyczne dostępne są na stronie: https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worshipguidance
3
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zachowanie dystansu społecznego, używanie okryć twarzy i wprowadzenie
innych środków ostrożności w zakresie zdrowia publicznego.
b. Funkcje awaryjne. Wszystkie osoby udzielające pierwszej pomocy, personel
zarządzania kryzysowego, dyspozytorzy pogotowia ratunkowego, personel
sądów, funkcjonariusze organów ścigania i więziennictwa, ratownicy pracujący z
materiałami niebezpiecznymi, personel ochrony i opieki nad dziećmi, personel
budynków mieszkalnych i schronisk, wojskowi i inni pracownicy rządowi, którzy
pracują dla służb reagowania kryzysowego lub wspierają takie służby są
zwolnieni z niniejszego rozporządzenia wykonawczego (Executive Order), zaleca
się by osoby te zachowywały dystans społeczny i stosowały zalecane środki
ostrożności w zakresie zdrowia publicznego.
c. Funkcje rządowe. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze (Executive Order) nie
ma zastosowania do rządu Stanów Zjednoczonych i nie ma wpływu na żadne
usługi świadczone przez państwo lub jakąkolwiek municypalną, miejską, gminną
jednostkę administracyjną rządu, ponieważ konieczne jest zapewnienie dalszego
funkcjonowania agencji rządowych lub wsparcia dla zdrowia, bezpieczeństwa i
dobrostanu społeczeństwa.
5. Wymagania dotyczące dystansu społecznego, okrycia twarzy i środków ochrony
indywidualnej. Do celów niniejszego rozporządzenia wykonawczego wymogi
dotyczące dystansu społecznego obejmują utrzymywanie odległości co najmniej sześciu
stóp od innych osób, mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej dwadzieścia sekund
tak często, jak to możliwe, lub stosowanie środka odkażającego do rąk, zakrywanie ust i
nosa podczas kaszlu lub kichania (rękawem lub łokciem, nie rękami), regularne
czyszczenie powierzchni często dotykanych i nieściskanie dłoni.
a. Wymagane środki. Przedsiębiorstwa muszą podjąć aktywne działania, aby
zagwarantować przestrzeganie wymogów zachowania dystansu społecznego
wszędzie, gdzie jest to możliwe:
i. Wyznaczyć 6-stopowe odległości. Oznaczanie za pomocą znaków, taśmy
lub innych środków odstępów sześciu stóp dla pracowników i klientów w
celu zachowania odpowiedniej odległości;
ii. Środek dezynfekujący do rąk i środki odkażające. Posiadanie środków
do dezynfekcji rąk i produktów odkażających łatwo dostępnych dla
pracowników i klientów;
iii. Oddzielne godziny pracy dla wrażliwych grup ludności. Wdrożenie
oddzielnych godzin pracy dla klientów w podeszłym wieku i klientów

9

szczególnie narażonych; oraz
iv. Dostęp online i zdalny. Publikowanie online, czy obiekt jest otwarty i jak
najlepiej dotrzeć do obiektu, a także kontynuowanie świadczenia usług
telefonicznie lub zdalnie.
v. Okrycia twarzy i środki ochrony indywidualnej. Zapewnienie
pracownikom odpowiedniego okrycia twarzy i wymaganie noszenia okryć
twarzy tam, gdzie utrzymanie odległości 6 stóp od innych osób nie jest
możliwe przez cały czas. Gdy wymagają tego okoliczności w pracy,
zapewnienie pracownikom innych środków ochrony indywidualnej oprócz
okryć twarzy.
6. Egzekwowanie. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze może być egzekwowane przez
stanowe i lokalne organy ścigania zgodnie, między innymi, z artykułem 7, artykułem 15,
artykułem 18 oraz artykułem 19 Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu
Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305.
Firmy muszą stosować się do wytycznych przekazanych lub opublikowanych przez
Departament Handlu i Możliwości Gospodarczych [Illinois Department of Commerce
and Economic Opportunity] dotyczących środków bezpieczeństwa w Fazie IV oraz
Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois [Illinois Department of Public Health],
lokalne departamenty zdrowia publicznego i Biuro Praw Pracowniczych Biura
Prokuratora Generalnego stanu Illinois w odniesieniu do wymogów dystansu
społecznego. Zgodnie z paragrafem 25(b) Ustawy o Informatorach (Whistleblower Act),
740 ILCS 174, firmy mają zakaz podejmowania działań odwetowych wobec pracownika
za ujawnienie informacji, w przypadku gdy pracownik ma uzasadnione podstawy, aby
sądzić, że informacje ujawniają naruszenie niniejszego rozporządzenia.
7. Brak ograniczeń w zakresie uprawnień. Żadne z postanowień niniejszego
rozporządzenia wykonawczego (Executive Order) w żaden sposób nie zmienia ani nie
modyfikuje istniejącej podstawy prawnej umożliwiającej stanowemu lub lokalnemu
organowi samorządu nakazanie (1) jakiejkolwiek kwarantanny lub izolacji, która może
wymagać od osoby fizycznej przebywania w określonej nieruchomości mieszkalnej lub
placówce medycznej przez ograniczony czas, w tym przez czas trwania niniejszego stanu
zagrożenia zdrowia publicznego, lub (2) zamknięcia określonej lokalizacji na
ograniczony czas, w tym na czas trwania tego stanu zagrożenia zdrowia publicznego.
Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia wykonawczego (Executive Order) nie
będzie rozumiane jako sprawowanie władzy w celu wydania nakazu kwarantanny,
izolacji lub zamknięcia. Żadne z postanowień niniejszego rozporządzenia
wykonawczego (Executive Order) w żaden sposób nie zmienia ani nie modyfikuje
jakiegokolwiek istniejącej podstawy prawnej umożliwiającej organowi władz lokalnych
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lub stanowych uchwalanie przepisów bardziej rygorystycznych niż przepisy niniejszego
rozporządzenia wykonawczego.
8. Klauzula ochronna. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego rozporządzenia
wykonawczego (Executive Order) 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. Niniejsze rozporządzenie
wykonawcze należy odczytywać zgodnie z każdym postanowieniem sądowym
dotyczącym niniejszego rozporządzenia wykonawczego.

_______________________
JB Pritzker, Gubernator

Wydany przez Gubernatora 26 czerwca 2020 r.
Złożone przez Sekretarza Stanu 26 czerwca 2020 r.
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