18 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie wykonawcze 2020-51

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 47)
ZWAŻYWSZY, ŻE choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19), nowa ciężka ostra choroba
układu oddechowego, szybko rozprzestrzeniła się w całym stanie Illinois, wymagając
rygorystycznych wytycznych ze strony federalnych, stanowych i lokalnych urzędników ds.
zdrowia publicznego oraz istotnych środków w odpowiedzi na rosnącą katastrofę w zakresie
zdrowia publicznego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi
oddechowe, osoby niewykazujące objawów mogą przenosić wirusa, a obecnie nie istnieje
skuteczne leczenie ani szczepionka; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie
Illinois, jak również zapewnienia, że nasz system opieki zdrowotnej jest w stanie obsłużyć osoby
chore, uznałem za konieczne podjęcie dodatkowych środków zgodnych z wytycznymi w
zakresie zdrowia publicznego, aby spowolnić i powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii
COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE 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, 24 lipca 2020 r. ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa stanu Illinois
stanowią obszar klęski żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE we współpracy z ekspertami z Departamentu zdrowia publicznego
(Department of Public Health) przedłożyłem dokładny plan zawierający kilka stopni ograniczeń,
które mają na celu zwalczanie ponownego wzrostu zakażeń COVID-19 i zapobieganie
niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE plan ten określił dwa scenariusze, które spowodowałyby wprowadzenie
przez władze stanowe bardziej restrykcyjnych środków ochrony zdrowia publicznego i
dodatkowych ograniczeń w regionie: w pierwszym przypadku, stały wzrost siedmiodniowej
średniej kroczącej (7 z 10 dni) dodatniego wzrostu w połączeniu ze a) stałym siedmiodniowym
wzrostem przyjęć do szpitali z powodu chorób przypominających COVID, lub b)
zmniejszeniem pojemności szpitali, co zagrażałoby pojemności niezbędnej w sytuacjach
kryzysowych (pojemność OIOM-ów lub ilość łóżek szpitalnych/chirurgicznych poniżej 20%);
lub w drugim przypadku, trzy dni pod rząd z 8% dodatnim wzrostem (7 dniowa średnia
krocząca); oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE obecne rozprzestrzenianie się COVID-19 w regionie Metro East, który
zawiera hrabstwa Bond, Clinton, Madison, Monroe, Randolph, St. Clair i Washington
kwalifikuje się jako drugi z tych scenariuszy ze względu na to że średnia dodatniego wzrostu (7
dniowa średnia krocząca) w regionie była na poziomie 8% lub więcej; oraz,

ZWAŻYWSZY, ŻE Departament zdrowia publicznego skonsultował się z lokalnymi
departamentami zdrowia publicznego i przedstawicielami władz regionu Metro East, aby znaleźć
odpowiednie strategie radzenia sobie z określonymi wyzwaniami, z którymi boryka się region
próbując zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19;
W ZWIĄZKU Z TYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi Stanu Illinois
oraz zgodnie z sekcjami 7(1), 7(8), 7(9) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego
stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z
uprawnieniami zawartymi w stanowych przepisach dotyczących zdrowia publicznego,
niniejszym zarządzam, co następuje, ze skutkiem od 18 sierpnia 2020 r. o 17:00:
Sekcja 1: W regionie Metro East, który składa się z hrabstw Bond, Clinton, Madison, Monroe,
Randolph, St. Clair i Washington wprowadzono następujące ograniczenia:
a. Ograniczenia dla restauracji i barów. Restauracje i bary regionu podlegają tym
ograniczeniom, które stanowią uzupełnienie wytycznych Departamentu handlu i
możliwości gospodarczych (Department of Commerce and Economic Opportunity) Fazy
4 dla spożywania posiłków wewnątrz i w plenerze:
1. Wszystkie restauracje I bary w regionie muszą być zamknięte do godziny
23:00.
2. Wszyscy klienci muszą siedzieć przy stolikach oddalonych od siebie o sześć
stóp. Ilość osób przy stoliku w pomieszczeniach musi być ograniczona do
sześciu osób. Należy usunąć krzesła przy barach; zamawianie, siedzenie lub
gromadzenie się przy barze jest zabronione.
3. Klienci, którzy jeszcze nie siedzą przy stolikach muszą oczekiwać poza
terenem obiektu; podczas oczekiwania klienci nie mogą się zbierać w
zgromadzenia większe niż ilość osób w grupie wspólnie spożywającej posiłek.
Stanie, gromadzenie się lub tańczenie nie jest dozwolone w obiekcie.
4. Każda grupa musi posiadać rezerwację, nawet jeśli rezerwacja ta dokonana
była w obiekcie, tak aby restauracja lub bar posiadały informacje kontaktowe
w przypadku konieczności ustalenia kontaktów zakaźnych.
b. Ograniczenia dotyczące spotkań i wydarzeń społecznych. Spotkania i wydarzenia
społeczne w regionie podlegają tym ograniczeniom, które stanowią uzupełnienie
wytycznych Departamentu handlu i możliwości gospodarczych dla Fazy 4, dotyczących
spotkań i wydarzeń społecznych:
1. Spotkania i wydarzenia społeczne są ograniczone do 25 osób lub 25%
całkowitej pojemności sali.
2. Należy zachować listę klientów do ustalenia kontaktów zakaźnych.
3. Autobusy imprezowe (party busses) nie są dozwolone.
c. Ograniczenia dla salonów gier i kasyn. Salony gier i kasyna w regionie podlegają
następującym ograniczeniom:
1. Sony gier i kasyna muszą zostać zamknięte a terminale gier muszą zakończyć
pracę do godziny 23:00.
2. Pojemność salonów gier i kasyn jest ograniczona do 25% ich pojemności.
d. Ograniczenia dla wszystkich miejsc pracy. Przedsiębiorstwa i placówki powinny
wprowadzić zdalną pracę dla osób o wysokim ryzyku i ocenić czy inni pracownicy mogą
pracować przez Internet. Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze zaleca pracę zdalną dla
możliwie największej ilości pracowników.
Sekcja 2: Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze jest dodatkiem do Rozporządzenia o
rewitalizacji społeczności (Community Revitalization Order) (Rozporządzenie wykonawcze
2020-43), które pozostaje w mocy, chyba że jego warunki są sprzeczne z warunkami podanymi
w Sekcji 1 powyżej. Dodatkowe wymagania Rozporządzenia o rewitalizacji społeczności, w
tym wymagania dotyczące dystansu społecznego i noszenia okrycia twarzy nadal obowiązują.
Wyjątki podane w Sekcji 4 Rozporządzenia o rewitalizacji społeczności mają zastosowanie do
niniejszego Rozporządzenia wykonawczego.

Sekcja 3: 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 zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne.

_______________________
JB Pritzker, Gubernator

Wydane przez Gubernatora 18 sierpnia 2020 r.
Złożone przez sekretarza stanu 18 sierpnia 2020 r.

