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Rozporządzenie wykonawcze 2020-47
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-47
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 44)

ZWAŻYWSZY, ŻE choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) jest nową, ciężką, ostro przebiegającą
chorobą układu oddechowego, która rozprzestrzeniła się szybko w stanie Illinois w krótkim czasie i
wymaga rygorystycznych wytycznych od urzędników ds. zdrowia publicznego na szczeblu federalnym,
stanowym i lokalnym oraz podjęcia istotnych działań w celu reagowania na coraz większy kryzys
zdrowia publicznego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 może rozprzestrzeniać się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową i wirusa
mogą przenosić osoby niemające objawów, oraz że obecnie nie ma skutecznego leku ani szczepionki;
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w odpowiedzi na wybuch epidemii
COVID-19 9 marca 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej;
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 1 kwietnia 2020 r., z powodu gwałtownego rozprzestrzenienia się COVID-19 w
stanie Illinois, ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa stanu Illinois stanowią obszar klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 30 kwietnia 2020 r., w związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się COVID-19 w
stanie Illinois oraz wynikającymi z tego skutkami dla zdrowia w całym Stanie i potrzebą rozwiązania
potencjalnego niedoboru łóżek szpitalnych, łóżek na ostrym dyżurze i respiratorów oraz
niewystarczających możliwości przeprowadzania testów, ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa stanu Illinois
stanowią obszar klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 29 maja 2020 r., ze względu na tysiące ofiar śmiertelnych z powodu COVID-19 w
stanie Illinois, rosnącą liczbę zachorowań, ciągłe zagrożenie niedoborem łóżek szpitalnych, łóżek na
ostrym dyżurze i respiratorów oraz niewystarczające możliwości przeprowadzania testów pomimo
zwiększenia ich ilości, a także ze względu na skutki zdrowotne i ekonomiczne wirusa, ogłosiłem
ponownie, że wszystkie hrabstwa stanu Illinois stanowią obszar klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 26 czerwca 2020 r., ze względu na nieustające obciążenie zasobów szpitalnych,
spodziewane dalsze rozprzestrzenianie się COVID-19 i utrzymujące się skutki zdrowotne i ekonomiczne
spowodowane przez COVID-19, ogłosiłem ponownie, że wszystkie hrabstwa stanu Illinois stanowią
obszar klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 24 lipca 2020 r., 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, ogłosiłem ponownie, że wszystkie hrabstwa stanu Illinois stanowią
obszar klęski żywiołowej (wraz z poprzednimi ogłoszeniami wskazanymi w niniejszym Rozporządzeniu
wykonawczym, Gubernatorskimi ogłoszeniami o stanie klęski żywiołowej); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i stosowne jest, aby stan Illinois kontynuował podejmowanie
niezwłocznych i istotnych działań, aby zapobiec lub spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 i
chronić zdrowie publiczne podczas epidemii COVID-19; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE powrót stanu Illinois do normalności jest pięcioetapowym planem otwierania stanu,
opartym na wskaźnikach zdrowia i obejmującym ostrożne wznawianie odrębnych działań dotyczących
sfery biznesu, edukacji i rekreacji na każdym etapie; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Plan powrotu stanu Illinois do normalności ustanawia cztery rejony zdrowia w
obrębie stanu, z których każdy może niezależnie przesuwać się w ramach podejścia etapowego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE od 24 lipca 2020 r., wszystkie cztery rejony wchodzą w Fazę 4 Planu powrotu do
zdrowia stanu Illinois; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Faza 4 umożliwia ponowne otwarcie szkół i nauczanie stacjonarne zgodnie z
wytycznymi Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois (IDPH); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 4 czerwca 2020 r. wydałem Rozporządzenie wykonawcze 2020-40 zezwalające na
ponowne otwarcie wszystkich szkół publicznych i niepublicznych w celu prowadzenia ograniczonego
nauczania stacjonarnego w trakcie Fazy 3 i wymagającego od szkół przestrzegania wytycznych IDPH w
celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i gościom; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 26 czerwca 2020 r. wydałem Rozporządzenie wykonawcze 2020-44, które zmienia
Rozporządzenie wykonawcze 2020-40 w celu zaadresowania przejścia do Fazy 4, w ramach którego
dozwolone są zgromadzenia do pięćdziesięciu osób; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE na moje żądanie oraz w ramach moich uprawnień, Rada ds. Edukacji Stanu Illinois
(the Illinois State Board of Education) i IDPH wydały Wspólne wytyczne dotyczące przejścia,
zawierające wytyczne i zalecenia w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa podczas
ponownego otwierania szkół w celu prowadzenia nauczania stacjonarnego w roku szkolnym 2020-2021;
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 15 lipca 2020 r. wydałem zaktualizowany plan ograniczenia ryzyka w ramach
Przywrócenia stanu Illinois do normalności, który dzieli Stan na jedenaście rejonów zdrowia, lecz nie ma
wpływu na stosowanie Wspólnych wytycznych dotyczących przejścia dla przedszkoli, szkół
podstawowych i ponadpodstawowych;
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, na mocy uprawnień przyznanych mi jako Gubernatorowi Stanu
Illinois, zgodnie z Konstytucją stanu Illinois i Sekcjami 7(1), 7(2), 7(8) oraz 7(12) Ustawy o Agencji ds.
Zarządzania Kryzysowego w stanie Illinois, 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawieniami przysługującymi
na mocy przepisów o zdrowiu publicznym, niniejszym zarządzam co następuje, z dniem 24 lipca 2020
roku:
Sekcja 1. Wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne w stanie Illinois, będące placówkami
przedszkolnymi, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, mogą otworzyć się dla celów
nauczania stacjonarnego po zakończeniu roku szkolnego 2019-2020. Wszystkie szkoły publiczne i
niepubliczne muszą przestrzegać wytycznych IDPH i ISBE w trakcie Fazy 4 oraz podejmować
proaktywne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i gości, w tym, między
innymi następujących wytycznych w zakresie zdrowia publicznego:
a. Ograniczenie liczby osób przebywających w jednej przestrzeni do pięćdziesięciu lub mniej.
b. Zapewnienie przestrzegania wymogów zachowania dystansu społecznego w możliwie jak
największym zakresie. Do celów niniejszego rozporządzenia wykonawczego dystans społeczny
obejmuje utrzymywanie odległości co najmniej sześciu stóp od innych osób oraz zaniechanie
kontaktu fizycznego między nimi.
c. Wymaganie przeprowadzania badań objawów i kontroli temperatury lub wymaganie
przeprowadzenia samodzielnej certyfikacji osób, w celu potwierdzenia że nie mają objawów
COVID-19 przed wejściem do budynków szkolnych.
d. Zapewnienie stosowania odpowiednich praktyk higienicznych, takich jak możliwie najczęstsze
mycie rąk wodą z mydłem przez przynajmniej dwadzieścia sekund lub stosowanie środka
odkażającego do rąk, zasłanianie się podczas kaszlu lub kichania (w rękaw, lub łokieć, nie
rękoma), zniechęcanie do dzielenia się rzeczami osobistymi oraz regularne czyszczenie i
dezynfekowanie często dotykanych powierzchni.
e. Wymaganie stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej przez uczniów, pracowników i
gości, włączając zasłanianie twarzy przez osoby powyżej 2-go roku życia oraz które tolerują
zasłanianie twarzy ze względów medycznych. Szkoły muszą zapewnić środki służące zasłanianiu
twarzy wszystkim pracownikom, którzy nie są w stanie zachować dystansu co najmniej sześciu
stóp przez cały czas oraz w miarę możliwości udostępnić środki służące zasłanianiu twarzy
wszystkim uczniom.
Sekcja 2. Niniejsze rozporządzenie wykonawcze zastępuje wszelkie sprzeczne postanowienia innych
wcześniejszych rozporządzeń wykonawczych. Wszelkie postanowienia, które nie są sprzeczne z
postanowieniami niniejszego rozporządzenia wykonawczego, pozostają w pełnej mocy.

Sekcja 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Dekretu 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 Dekretu, który może zostać
wprowadzone w życie bez takiego nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel,
przepisy niniejszego zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne.
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