
 

 

 

Od wybuchu pandemii COVID-19 stan Illinois podążał za wiedzą naukową i słuchał ekspertów w 
dziedzinie zdrowia publicznego, by zapewnić ludziom bezpieczeństwo.  

Po wzroście krzywej wiosną stan Illinois osiągnął latem stosunkowo niskie wskaźniki hospitalizacji i 
rozprzestrzeniania się wirusa wśród społeczności. Niemniej jednak w obliczu gwałtownego wzrostu w 
całym kraju każdy region stanu Illinois odnotował wzrost liczby przypadków i hospitalizacji w okresie 
jesiennym, co doprowadziło do regionalnych, wielopoziomowych działań ograniczających 
przedstawionych w niniejszym planie.  

Wraz z nasileniem się fali zarówno w stanie Illinois, jak i całym kraju, Gubernator Pritzker i Departament 
Zdrowia Publicznego stanu Illinois (Illinois Department of Public Health) z dniem 20 listopada 2020 r. 
przenieśli wszystkie 11 regionów do poziomu 3. Za radą ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, 
w tym dra Anthony’ego Fauciego, środki ograniczające pozostały w mocy w okresie świątecznym, aby 
zapobiec „gwałtownemu wzrostowi zachorowań”. W związku z tym, że niektóre regiony zaczynają robić 
postępy, Gubernator Pritzker ogłosił, że każdy region, który spełni kryteria w zakresie redukowania 
środków ograniczających, będzie mógł przejść z poziomu 3 do mniej restrykcyjnych poziomów, 
począwszy od 15 stycznia 2021 roku.. 

Działając w sposób konsekwentny i znaczący przez cały okres świąteczny, stan Illinois ocalił wielu 
istnień ludzkich, zmniejszył ryzyko społeczne i postawił sobie za cel bezpieczne redukowanie tych 
działań ograniczających. Takie podejście pozwoliło stanowi na osiągnięcie najsilniejszej pozycji w 
walce z wirusem od początku pandemii, ponieważ administracja stanu przygotowuje się do realizacji 
fazy 1B planu dystrybucji szczepionek w stanie Illinois. Stan Illinois kontynuuje również swoją 
wiodącą w kraju operację wykonywania testów, wykonując ponad 100 tysięcy testów dziennie. Plan 
ten przewiduje wielomiesięczne dodatkowe badania, w miarę jak eksperci w dziedzinie zdrowia 
publicznego osiągną lepsze naukowe zrozumienie tego wirusa. Docelowo, w miarę poprawy 
warunków, IDPH przeniesie regiony do poziomu 2, poziomu 1, i z powrotem do Fazy IV, kiedy spełnią 
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one niezbędne wymogi w zakresie wskaźników. 

 

Środki ograniczające będą stosowane lub celowo znoszone na poziomie regionalnym w oparciu o 
Regiony służb ratownictwa medycznego (Emergency Medical Services , EMS), które tradycyjnie dawały 
IDPH wskazówki w jego działaniach na rzecz zdrowia publicznego w całym stanie, co pozwala na 
bardziej szczegółowe podejście. Regiony te wyznaczone są zgodnie z granicami hrabstw, aby 
obejmowały hrabstwa, które znajdują się w więcej niż jednym regionie systemu EMS. Oto 11 regionów: 

1. PÓŁNOCNY (NORTH): Boone, Carroll, DeKalb, Jo Daviess, Lee, Ogle, Stephenson, 
Whiteside i Winnebago 

2. PÓŁNOCNO-CENTRALNY (NORTH-CENTRAL): Bureau, Fulton, Grundy, Henderson, Henry, 
Kendall, Knox, La Salle, Livingston, Marshall, McDonough, McLean, Mercer, Peoria, Putnam, 
Rock Island, Stark, Tazewell, Warren, Woodford 

3. ZACHODNIO-CENTRALNY (WEST-CENTRAL): Adams, Brown, Calhoun, Cass, Christian, 
Greene, Hancock, Jersey, Logan, Macoupin, Mason, Mason, Menard, Montgomery, Morgan, 
Pike, Sangamon, Schuyler, Scott 



 

 

4. METROPOLITARNY WSCHODNI (METRO 
EAST): Bond, Clinton, Madison, Monroe, 
Randolph, St. Clair, Washington 

5. POŁUDNIOWY (SOUTHERN): Alexander, 
Edwards, Franklin, Gallatin, Hamilton, 
Hardin, Jackson, Jefferson, Johnson, Marion, 
Massac, Perry, Pope, Pulaski, Saline, Union, 
Wabash, Wayne, White, Williamson 

6. WSCHODNIO-CENTRALNY (EAST-
CENTRAL): Champaign, Clark, Clay, Coles, 
Crawford, Cumberland, De Witt, Douglas, 
Edgar, Effingham, Fayette, Ford, Iroquois, 
Jasper, Lawrence, Macon, Moultrie, Piatt, 
Richland, Shelby, Vermillion 

7. POŁUDNIOWY PODMIEJSKI (SOUTH 
SUBURBAN): Kankakee, Will  

8. ZACHODNI PODMIEJSKI (WEST 
SUBURBAN): DuPage, Kane  

9. PÓŁNOCNY PODMIEJSKI (NORTH 
SUBURBAN): Lake, McHenry 

10. PODMIEJSKI H. COOK (SUBURBAN 
COOK): Suburban Cook  

11. CHICAGO: Miasto Chicago (City of Chicago)

Wszystkie kryteria dotyczące zdrowia publicznego zawarte w niniejszym 
dokumencie mogą ulec zmianie. 

W miarę rozwoju badań i dostępnych danych nad tym nowym koronawirusem, 
plan ten 

może być i będzie aktualizowany w celu odzwierciedlenia najnowszych 
osiągnięć naukowych i danych z nich wynikających. 
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Poniższe środki ograniczające są dodatkiem do wytycznych przedstawionych w Fazie IV Planu powrotu stanu 
Illinois do normalności: 

KLASYFIKACJA Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 
Bary i 
restauracje: 

• Obsługa wewnątrz 
ograniczona do mniej niż 
25% pojemności lub 25 
osób na salę 

• W pomieszczeniach nie 
ma stołów powyżej 4 osób 

• Zawieszenie obsługi 
wewnątrz pomieszczeń, 
jeśli nie podaje się tam 
jedzenia 

• Obsługa na zewnątrz, 
dostawa do domu i posiłki 
na wynos są 
kontynuowane w 
zaktualizowanych 
godzinach  

• Zawieszenie obsługi w 
lokalach 

• Obsługa na zewnątrz, 
dostawa do domu i posiłki 
na wynos są 
kontynuowane w 
zaktualizowanych 
godzinach 

• Przy żadnym stoliku nie 
powinno znajdować się 
więcej niż 6 osób 

• Zawieszenie obsługi w 
lokalach 

• Obsługa na zewnątrz, 
dostawa do domu i posiłki 
na wynos są 
kontynuowane w 
zaktualizowanych 
godzinach 

• Przy żadnym stoliku nie 
powinno znajdować się 
więcej niż 6 osób 

Instytucje 
kulturalne  

• Otwarte zgodnie z 
zasadami dla Fazy IV 

• Otwarte zgodnie z 
zasadami dla Fazy IV 

• Wstrzymane działalności 

Salony gier i 
kasyna 

• Otwarte na zasadach dla 
Fazy IV opublikowanych 
przez Radę ds. Gier stanu 
Illinois (Illinois Gaming 
Board) 

• Otwarte na zasadach dla 
Fazy IV opublikowanych 
przez Radę ds. Gier stanu 
Illinois (Illinois Gaming 
Board) 

• Wstrzymane działalności 

Hotele • Otwarte zgodnie z 
zasadami dla Fazy IV  

• Ograniczone do 
zarejestrowanych gości  

• Kluby fitness zamknięte lub 
działające na modelu 
rezerwacyjnym przy 25% 
pojemności  

• Ograniczone do 
zarejestrowanych gości 

• Kluby fitness zamknięte lub 
działające na modelu 
rezerwacyjnym przy 25% 
pojemności  

Spotkania 
domowe  

• Dozwolone zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi 
zdrowia publicznego 

• Zachęca się ograniczenie 
do 10 osób 

• Zachęca się do 
ograniczenia do członków 
gospodarstwa domowego 

Zajęcia fitness w 
pomieszczeniach 

• Otwarte zgodnie z 
zasadami dla Fazy IV 

• Grupy ograniczone do 10, 
osób, w tym podczas zajęć 
fitness 
 

• Wstrzymane działalności  

Spotkania, 
imprezy i 
zgromadzenia  
(z wyłączeniem 
zajęć 

• Ograniczenie do mniej niż 
25 osób lub 25% 
całkowitej pojemności w 
pomieszczeniach i na 
zewnątrz 

• Ograniczenie do 10 gości w 
pomieszczeniach i na 
zewnątrz  

• Zakaz spotkań w salach 
konferencyjnych, salach 
bankietowych, salach 
imprezowych, prywatnych 
klubach itp. 



 

 

 
 
 

IDPH będzie nadal śledzić wskaźniki zdrowotne we wszystkich 11 regionach i ogłaszać zmiany poziomu, gdy 
dany region poczyni postępy. Śledź najnowsze regionalne dane na stronie: dph.illinois.gov/regionmetrics. 
Więcej informacji na temat wytycznych dla przedsiębiorstw można znaleźć w najczęściej zadawanych 
pytaniach (FAQ) na stronie internetowej DCEO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stacjonarnych w 
szkołach lub 
zajęć 
sportowych) 

• Liczba uczestników 
pogrzebów ograniczona do 
10 członków rodziny 
zmarłych 

Biura  • Otwarte zgodnie z 
zasadami dla Fazy IV 

• Otwarte zgodnie z 
zasadami dla Fazy IV 

• Zachęca się do pracy 
zdalnej 

Zorganizowane 
grupowe zajęcia 
rekreacyjne  
(centra sportowe, 
kluby fitness itp.) 

• Rekreacja, kluby fitness i 
zajęcia na świeżym 
powietrzu zgodne z 
wytycznymi dla Fazy IV 

• W zakresie sportu stosuje 
się środki określone w 
Wytycznych dla 
wszystkich dyscyplin 
sportowych  

• Ograniczenie do mniej niż 
25 osób lub 25% całkowitej 
pojemności w 
pomieszczeniach i na 
zewnątrz  

• W zakresie sportu stosuje 
się środki określone w 
Wytycznych dla wszystkich 
dyscyplin sportowych 

• Zajęcia sportowe i 
rekreacyjne halowe są 
wstrzymane 

• Zezwala się na zajęcia 
sportowe i rekreacyjne na 
świeżym powietrzu oraz 
treningi indywidualne  

• Grupy ograniczone do 10 
osób  

https://dph.illinois.gov/regionmetrics
https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Phase%204%20Business%20Guidance%20FAQ.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDPH będzie nadal śledzić wskaźniki zdrowotne we wszystkich 11 regionach i ogłaszać zmiany poziomu, gdy 
dany region poczyni postępy. Śledź najnowsze regionalne dane na stronie: dph.illinois.gov/regionmetrics. 
Więcej informacji na temat wytycznych dla przedsiębiorstw można znaleźć w najczęściej zadawanych 
pytaniach (FAQ) na stronie internetowej DCEO. 
WSKAŹNIKI POZWALAJĄCE NA PRZEJŚCIE DO INNEGO POZIOMU 

Wskaźnik pozytywnych wyników testu ≥ 8% 
przez trzy kolejne dni (średnia 7-dniowa) 

 
LUB 

 
Trwały wzrost częstotliwości występowania 

pozytywnych wyników testu (średnia 7-dniowa 
dla 7 z 10 dni) oraz albo (A) trwały wzrost liczby 

pacjentów z COVID w szpitalach (średnia 7-
dniowa dla 7 z 10 dni), albo (B) dostępność 
łóżek na OIT <20% przez trzy kolejne dni 

(średnia 7-dniowa) 
 

Utrzymujący się wskaźnik pozytywnych 
wyników testu między 8% a 13% po 14-

dniowym okresie monitorowania w ramach 
działań ograniczających na poziomie 1 (średnia 

7-dniowa) 
 

Zwiększanie środków 
 

Zmniejszanie środków 
 

Wskaźnik pozytywnych wyników testu ≤ 6,5% 
przez trzy kolejne dni (średnia 7-dniowa) 

 
ORAZ 

 
Dostępność łóżek na OIT ≥ 20% przez trzy 

kolejne dni (średnia (średnia 7-dniowa) 
 

ORAZ 
 

Brak stałego wzrostu liczby pacjentów z COVID 
w szpitalach (średnia 7-dniowa przez 7 z 10 

dni) 
 

Utrzymujący się wskaźnik pozytywnych 
wyników testu ≥ 13% przez trzy kolejne dni po 
14-dniowym okresie monitorowania w ramach 

ograniczeń na poziomie 2  
(średnia 7-dniowa) 

 

Wskaźnik pozytywnych wyników testu od 6,5% 
do 8% przez trzy kolejne dni (średnia 7-dniowa) 

 
ORAZ 

 
Dostępność łóżek na OIT ≥ 20% przez trzy 

kolejne dni (średnia (średnia 7-dniowa) 
 

ORAZ 
 

Brak stałego wzrostu liczby pacjentów z COVID 
w szpitalach (średnia 7-dniowa przez 7 z 10 

dni) 
 

Wskaźnik pozytywnych wyników testu ≥ 8% i 
poniżej 12% przez trzy kolejne dni (średnia 7-

dniowa) 
 

ORAZ 
 

Dostępność łóżek na OIT ≥ 20% przez trzy 
kolejne dni (średnia (średnia 7-dniowa) 

 
ORAZ 

 
Brak stałego wzrostu liczby pacjentów z COVID 

w szpitalach (średnia 7-dniowa przez 7 z 10 
dni) 

 

FAZA IV: 

Poziom 1 

Poziom 2 

Poziom 3 

Wskaźniki zdrowotne wymagane do 
przeniesienia do innego poziomu 

https://dph.illinois.gov/regionmetrics
https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Phase%204%20Business%20Guidance%20FAQ.pdf

