
 

 

 

Środki ograniczające na poziomie 2 mogą być stosowane w regionach, które doświadczają trwałego ponownego wzrostu 
przypadków COVID-19, lub w regionach, które podlegały bardziej rygorystycznym środkom ograniczającym – poziom 3, ale 
nie osiągnęły jeszcze wskaźników pozwalających na wznowienie działań w ramach poziomu 1 lub Fazy IV Planu powrotu 
stanu Illinois do normalności. Jeżeli w danym regionie ponownie wystąpi stały wzrost przypadków COVID-19 przy 
zastosowaniu środków ograniczających na poziomie 2, powrót do bardziej rygorystycznych środków może być konieczny w 
celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Poziom 2 obejmuje następujące środki ograniczające: 

KLASYFIKACJA OGRANICZENIA 

Bary i restauracje 

• Wszystkie bary i restauracje są zamykane o godzinie 23:00 i mogą zostać ponownie 
otwarte nie wcześniej niż o godzinie 06:00 następnego dnia 

• Brak obsługi wewnątrz lokalu 
• Wszyscy klienci barów i restauracji powinni siedzieć przy stołach na zewnątrz. 
• Brak możliwości zamawiania, siedzenia lub gromadzenia się przy barze (stołki barowe 

powinny zostać usunięte) 
• Stoły powinny być oddalone od siebie o 6 stóp 
• Nie wolno stać ani zbierać się w pomieszczeniach ani na zewnątrz, czekając na wolny stolik 

lub wychodząc 
• Nie wolno tańczyć ani stać w lokalu 
• Przy żadnym stoliku nie powinno znajdować się więcej niż 6 osób  
• Każde przybycie należy poprzedzić rezerwacją 
• Brak miejsc siedzących dla wielu osób przy jednym stole 
• Obejmuje to kluby prywatne i tzw. „country cluby” 

Spotkania, imprezy 
towarzyskie i 
zgromadzenia (w tym 
wesela, pogrzeby, imprezy 
składkowe, centra 
hotelowe itp.) 

• Ograniczenie do 10 osób zarówno wewnątrz, jak i na zewnętrz pomieszczeń  
• Dotyczy to zarówno zgromadzeń zawodowych, kulturalnych, jak i społecznych.  
• Nie dotyczy uczniów biorących udział w nauce stacjonarnej w klasie lub podczas 

uprawiania sportu.  
• Nie zmniejsza to ogólnej pojemności obiektu podyktowanej ogólnymi wytycznymi dla 

firm w Fazie IV, takich jak biura, usługi pielęgnacyjne, handel detaliczny itp.  
• Obłożenie pokoi hotelowych powinno być ograniczone tylko do zarejestrowanych 

gości, przy czym maksymalny limit stanowi liczba osób dopuszczalna według 
obowiązującego kodeksu przeciwpożarowego dla każdego z odpowiednich pokoi 
gościnnych. 

• Hotelowe kluby fitness powinny być zamknięte lub prowadzone wyłącznie wg 
modelu rezerwacyjnego przy obłożeniu ograniczonym do 25% maksymalnej 
pojemności pomieszczenia. 

• Zakaz autobusów imprezowych 

Zorganizowane grupowe 
zajęcia rekreacyjne (w 
tym kluby fitness i centra 
sportowe)  

• Obiekty rekreacyjne i sportowe ograniczają się do mniej niż 25 osób lub 25% całkowitej 
pojemności pomieszczenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.  

• Nie zezwala się na tworzenie grup liczących więcej niż 10 osób, włącznie z zajęciami 
fitness, ale możliwe jest tworzenie wielu grup, jeżeli są one oddzielone 
nieprzepuszczalnymi barierami i mieszczą się w ogólnych granicach pojemności obiektu. 
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• Okrycia twarzy muszą być noszone przez cały czas w klubach fitness, w tym podczas 
ćwiczeń indywidualnych, niezależnie od rozstawienia osób lub maszyn. 

• Zajęcia sportowe powinny odbywać się zgodnie ze środkami ograniczającymi w Zimowej 
aktualizacji Wytycznych dla wszystkich dyscyplin sportu, w których określono 
odpowiednie poziomy treningu i rywalizacji w oparciu o indywidualne ryzyko sportowe 

• Zajęcia na świeżym powietrzu (nieuwzględnione powyżej) są kontynuowane zgodnie z 
aktualnymi wytycznymi DCEO 

Ponadto IDPH zaleca podjęcie następujących działań:  

• Umieszczanie dobrze widocznych informacji dotyczących noszenia okrycia twarzy i zachowywania dystansu 
społecznego  

• Zniechęcanie do podejmowania nieistotnych podróży do innych stanów i miejsc na świecie   

• Zniechęcanie do gromadzenia się grup o liczebności powyżej 4 osób w wieku od 12 do 17 lat poza szkołą 

• Promowanie pracy z domu, jeśli jest to możliwe 

IDPH będzie nadal śledzić wskaźnik pozytywnych wyników w regionach wymagających zastosowania dodatkowych środków 
ograniczających w celu ustalenia, czy można złagodzić środki ograniczające, czy konieczne są dodatkowe środki ograniczające 
lub czy obecnie obowiązujące środki ograniczające powinny pozostać w mocy.  

• W przypadku regionów, w których występuje ponowny wzrost pozytywnych wyników COVID-19, można 
zastosować środki ograniczające – poziom 2, jeżeli wskaźnik trwałej pozytywności wyników testu dla danego 
regionu wynosi od 8 do 13% po 14-dniowym okresie monitorowania w ramach środków ograniczających na 
poziomie 1 (mierzonych przy 7-dniowej średniej kroczącej). 

• W przypadku regionów, w których występuje zmniejszające się rozprzestrzenianie się COVID-19, środki 
ograniczające na poziomie 2 wejdą w życie, jeżeli dany region spełni trzy poniższe kryteria: 

o Wskaźnik pozytywnych wyników testu wyniesie ≥ 8% i poniżej 12 przez trzy kolejne dni (mierzony przy 
7-dniowej średniej kroczącej) 

o Dostępność łóżek na oddziałach OIT (ICU) będzie większa lub równa 20% przez trzy kolejne dni 
(mierzona za pomocą 7-dniowej średniej kroczącej) 

o Brak stałego wzrostu liczby pacjentów z COVID-19 w szpitalach (mierzonego przy 7-dniowej średniej 
kroczącej przez 7 z 10 dni) 

W celu zapoznania się z ograniczeniami poziomu 1 i 2 dla gier hazardowych w kasynach i gier wideo należy odwiedzić stronę 
internetową Rady ds. Gier stanu Illinois (Illinois Gaming Board). 

Śledź najnowsze wskaźniki regionalne pod adresem: https://dph.illinois.gov/regionmetrics.  

Więcej informacji na temat wytycznych dla przedsiębiorstw można znaleźć w najczęściej zadawanych pytaniach (FAQ) na 
stronie internetowej DCEO. 

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

