
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 września 2021 r.        Rozporządzenie wykonawcze 
2021-25 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE 
WYKONAWCZE 2021-24 

(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 91) 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE 17 września 2021 r. wydałem Rozporządzenie wykonawcze nr 2021-24 w 
celu rozwiązania problemu trwającej pandemii poprzez zobowiązanie szkół do wykluczenia 
uczniów i personelu szkolnego w określonych okolicznościach; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE niniejsze rozporządzenie wykonawcze wprowadza szczegółowe zmiany do 
Rozporządzenia wykonawczego 2021-24, przy czym zmiany te są zaznaczone podkreśleniem lub 
wykreśleniem, w celu uszczegółowienia środków, jakie szkoły muszą podjąć w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa uczniów i personelu szkolnego; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która 
spowodowała nadzwyczajną chorobę i utratę życia, doprowadzając do zakażenia do tej pory 
ponad 1 590 000 osób, a także odbierając życie 24 500 mieszkańcom; oraz, 

ZWAŻYWSZY, ŻE przez cały czas, ale zwłaszcza podczas zagrożenia w zakresie zdrowia 
publicznego, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do 
najważniejszych funkcji rządu stanowego; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Zdrowia Publicznego stanu Illinois (Illinois Department of 
Public Health, IDPH) ustalił, że wariant Delta szybko rozprzestrzenia się w stanie Illinois, a 
Agencja Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
poinformowała, że wariant Delta stanowi 96,6% danych sekwencji zebranych w stanie Illinois w 
okresie 4 tygodni kończącym się 28 sierpnia 2021 r.; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC informuje, że wariant Delta koronawirusa jest bardziej 
agresywny i bardziej zakaźny niż poprzednie szczepy, a także stwarza nowe, istotne zagrożenia 
w bieżących wysiłkach zmierzających do powstrzymania i spowolnienia rozprzestrzeniania się 
wirusa; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE według agencji CDC niektóre dane sugerują, że wariant Delta może 
również powodować cięższe choroby niż wcześniejsze szczepy wirusa u osób nieszczepionych; 
oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE CDC szacuje, że wariant Delta odpowiada obecnie za ponad 90 procent 
wszystkich przypadków koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, które poddano 
sekwencjonowaniu; oraz 



ZWAŻYWSZY, ŻE każde hrabstwo w stanie Illinois jest obecnie obszarem wysokiej transmisji 
wirusa; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w każdym regionie stanu Illinois odnotowuje się większą liczbę łóżek 
szpitalnych wykorzystywanych przez pacjentów z COVID-19 (z 524 w dniu 16 czerwca 2021 r. 
do 2 263 w dniu 13 września 2021 r.) oraz łóżek na oddziałach intensywnej terapii (OIT) 
wykorzystywanych przez pacjentów z COVID-19 (z 156 w dniu 15 czerwca 2021 r. do 519 w 
dniu 15 września 2021 r.); oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE wskutek pojawienia się wariantu Delta w stanie Illinois w niektórych 
częściach kraju jest niewiele, jeśli w ogóle, dostępnych łóżek na OIT, na przykład w regionie 5, 
IDPH informuje, że na dzień 16 września 2021 r. nie było dostępnych żadnych łóżek na OIT; 
oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE zachowanie dystansu społecznego, 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 w ciągu ostatniego miesiąca gwałtownie wzrosła liczba przypadków 
COVID-19 wśród dzieci w wieku od 5 do 11 lat i od 12 do 17 lat; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w tygodniu kończącym się 11 września 2021 roku, młodzież poniżej 20. 
roku życia doświadczyła najwyższego wskaźnika nowych zakażeń wśród wszystkich grup 
wiekowych w tym tygodniu, z 257 zakażeniami na 100 000 osób w tej grupie wiekowej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w tygodniu kończącym się 4 września 2021 r. mieszkańcy stanu Illinois w 
wieku poniżej 20 lat doświadczyli szczytu ponad 300 nowych przypadków na 100 000 osób w 
tej grupie wiekowej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w południowym regionie stanu Illinois odnotowano 1320 nowych 
przypadków tygodniowo na 100 000 dzieci wśród młodych osób w wieku 12-17 lat; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC uznała szczepienia za czołową strategię profilaktyki zdrowia 
publicznego w celu zakończenia pandemii COVID-19 i zaleca, aby wszyscy nauczyciele, 
personel oraz spełniający warunki uczniowie zostali zaszczepieni jak najszybciej jak mogą; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE zwiększenie liczby szczepień w szkołach chroni przed wirusem COVID-19 
i – w połączeniu z noszeniem maseczek oraz regularnymi testami – ma zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia nauczania osobistego w możliwie najbezpieczniejszy sposób; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE młodzież poniżej 12. roku życia nie jest jeszcze uprawniona do szczepień, 
a wskaźnik szczepień młodzieży w wieku 12-17 lat w stanie Illinois wynosi 49,08%; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC zaleca, aby w przypadku zachorowania na COVID-19 
pozostać w domu, co jest niezbędne, aby utrzymać infekcje COVID-19 poza szkołami i zapobiec 
rozprzestrzenianiu się wirusa na innych; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE IDPH definiuje ognisko jako dwie lub więcej osób zidentyfikowanych jako 
mające aktywny wirus COVID-19 w ciągu 14 dni po sobie, które są pod względem 
epidemiologicznym powiązane ze wspólnym narażeniem poprzez spotkania w szkole i pochodzą 
z różnych gospodarstw domowych, a nie są bliskimi kontaktami poza środowiskiem ogniska 
szkolnego; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC definiuje bliski kontakt jako osobę, która znajdowała się w 
odległości do 6 stóp od osoby zakażonej (potwierdzonej laboratoryjnie lub spełniającej kryteria 
kliniczne) przez łączny czas 15 minut lub więcej w ciągu 24 godzin w pomieszczeniach 
klasowych szkoły realizującej program K-12; oraz    

ZWAŻYWSZY, ŻE w klasie szkoły realizującej program K-12 w pomieszczeniach 
zamkniętych definicja bliskiego kontaktu według agencji CDC wyklucza uczniów, którzy byli w 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#stay6ft
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html


odległości 3 stóp od zakażonego ucznia (potwierdzonego laboratoryjnie lub spełniającego 
kryteria kliniczne), jeśli zarówno zakażony uczeń, jak i narażony uczeń (uczniowie) prawidłowo 
i konsekwentnie przez cały czas nosili dobrze dopasowane maseczki. Wyjątek ten nie dotyczy 
nauczycieli, personelu lub innych osób dorosłych w pomieszczeniach klasowych; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC zaleca, aby w środowisku szkolnym bliskie kontakty osób 
zakażonych wirusem COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie wirusem COVID-19 pozostały w 
domu; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE kontrolowanie i ograniczanie liczby osób, u których potwierdzono lub 
podejrzewa się zakażenie wirusem COVID-19, ma zasadnicze znaczenie dla kontynuowania 
bezpiecznego nauczania osobistego w klasach; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE w świetle stałego rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, rosnącego 
zagrożenia wariantem Delta oraz znacznego odsetka populacji (ponad 48%), który pozostaje 
niezaszczepiony, 17 września 2021 roku wydałem oświadczenie, że obecne okoliczności w 
stanie Illinois związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 nadal stanowią stan 
zagrożenia epidemicznego i stan zagrożenia zdrowia publicznego zgodnie z sekcją 4 ustawy o 
Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency 
Act);   

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 
Konstytucją stanu Illinois (Illinois Constitution) oraz ustawą o Agencji Zarządzania 
Kryzysowego Stanu Illinois, 20 ILCS 3305, sekcją 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(12) i sekcją 19, 
zarządzam, co następuje, ze skutkiem natychmiastowym: 

Sekcja 1: Zmiany w sekcji 1 Rozporządzenia wykonawczego 2021-24. 

a. Definicje 

i. „Szkoła” oznacza każdą publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub 
średnią, w tym szkoły społeczne, służące uczniom w wieku od przedszkola do 12. 
klasy. Termin „szkoła” nie obejmuje części mieszkalnej żadnej ze szkół w 
dzielnicach mieszkalnych, włączając w to wszelkie szkoły w dzielnicach 
mieszkalne zarządzane przez stan, takie jak Philip J. Rock Center and School, 
szkoła dla dzieci ociemniałych (Illinois School for the Visually Impaired), szkoła 
dla dzieci głuchych (Illinois School for the Deaf) oraz Akademia Matematyczno-
Naukowa stanu Illinois (Illinois Mathematics and Science Academy). Termin 
„szkoła” nie obejmuje szkół zarządzanych przez Departament Sprawiedliwości 
dla Nieletnich stanu Illinois (Illinois Department of Juvenile Justice). 

ii. „Personel szkolny” oznacza każdą osobę, która (1) jest zatrudniona, jest 
wolontariuszem lub ma umowę na świadczenie usług dla szkoły lub okręgu 
szkolnego zajmującego się uczniami w wieku od przedszkola do 12. klasy, lub 
która jest zatrudniona przez podmiot, który ma umowę na świadczenie usług dla 
szkoły, okręgu szkolnego lub uczniów szkoły, oraz (2) pozostaje w bliskim 
kontakcie (mniej niż 6 stóp) z uczniami szkoły lub innymi osobami z personelu 
szkolnego przez ponad 15 minut przynajmniej raz w tygodniu w sposób 
regularny, zgodnie z ustaleniami szkoły. Termin „personel szkolny” nie obejmuje 
osób, które są obecne w szkole tylko przez krótki czas i które wchodzą w bliski 
kontakt fizyczny z innymi osobami na terenie szkoły (np. wykonawcy realizujący 
dostawy na teren szkoły, gdzie pozostają w fizycznej odległości od innych osób 
lub na krótko wchodzą na teren szkoły, aby odebrać przesyłkę). 

iii. „Uczeń” oznacza nastolatka lub dziecko zapisane do szkoły. 
iv. „Przypadek potwierdzony” oznacza osobę z dodatnim wynikiem testu 

diagnostycznego amplifikacji molekularnej COVID-19 (np. testu reakcji 
łańcuchowej polimerazy (PCR)), niezależnie od objawów klinicznych.  

v. „Przypadek prawdopodobny” oznacza osobę z pozytywnym wynikiem testu 
diagnostycznego na obecność antygenów COVID-19, niezależnie od objawów 



klinicznych lub objawów podobnych do COVID-19, która została narażona na 
przypadek potwierdzony lub prawdopodobny.  

vi. „Bliski kontakt” oznacza osobę, która w ciągu 24 godzin znajdowała się w 
odległości do 6 stóp przez co najmniej 15 minut z przypadkiem potwierdzonym 
lub prawdopodobnym.  Termin bliski kontakt nie obejmuje ucznia, który 
znajdował się w odległości 3-6 stóp od przypadku potwierdzonego lub 
prawdopodobnego w klasie, jeśli zarówno przypadek potwierdzony, jak i 
przypadek prawdopodobny oraz bliski kontakt konsekwentnie nosiły maseczki 
przez cały okres narażenia.  Bliski kontakt nie obejmuje osób, które zostały w 
pełni zaszczepione lub które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19 w 
ciągu ostatnich 90 dni i które obecnie nie wykazują objawów. 

vii. „Wykluczenie” oznacza zobowiązanie szkoły do odmowy wstępu na teren szkoły, 
imprez pozalekcyjnych lub jakichkolwiek innych wydarzeń organizowanych 
przez szkołę, niezależnie od tego, czy nakaz izolacji lub kwarantanny wydany 
przez lokalny wydział zdrowia wygasł czy też nie został wydany. Wykluczenie ze 
szkoły nie będzie równoznaczne z izolacją lub kwarantanną. 

b. Wszystkie szkoły muszą podjąć następujące środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom i personelowi szkolnemu: 

i. Zbadanie występowania przypadków i podejrzeń przypadków w szkołach oraz 
zidentyfikowanie bliskich kontaktów w celu ustalenia, czy uczniowie lub personel 
szkolny muszą zostać wykluczeni zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem. 

ii. Wykluczenie jakiegokolwiek ucznia lub członka personelu szkolnego, który jest 
przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym, przez minimum 10 dni od 
daty początku choroby, jeśli jest ona objawowa lub daty pozytywnego testu, jeśli 
jest bezobjawowa, lub zgodnie z innymi zaleceniami lokalnych władz ds. zdrowia 
w szkole.  

iii. Wykluczenie jakiegokolwiek ucznia lub członka personelu szkolnego, który jest 
bliskim kontaktem, na minimum 14 dni lub w inny sposób zalecony przez lokalne 
władze zdrowotne szkoły, które mogą zalecić opcje takie jak wykluczenie na 10 
dni lub 7 dni z negatywnym wynikiem testu w dniu 6. Jako alternatywę dla 
wykluczenia szkoły mogą zezwolić bliskim kontaktom, które są bezobjawowe, na 
przebywanie na terenie szkoły, na wydarzeniach pozalekcyjnych lub innych 
wydarzeniach organizowanych przez szkołę, jeśli zarówno przypadek 
potwierdzony lub prawdopodobny, jak i bliski kontakt będą nosić maseczkę przez 
cały okres narażenia i pod warunkiem, że testy bliskiego kontaktu dały wynik 
negatywny w 1., 3., 5. i 7. dniu po narażeniu. 

iv. Dodatkowo do pkt (b)(i) i (b)(ii) szkoły wykluczają na minimum 10 dni każdego 
ucznia lub członka personelu szkoły, który wykazuje objawy COVID-19, zgodnie 
z definicją agencji CDC, dopóki nie uzyska negatywnego wyniku na obecność 
COVID-19 lub przez co najmniej 10 dni, do czasu ustąpienia gorączki przez 24 
godziny i do 48 godzin po ustąpieniu biegunki lub wymiotów. 

c. Wszystkie szkoły muszą udostępnić nauczanie zdalne zgodnie z wymaganiami 
ogłoszonymi przez Stanowego Kuratora Oświaty (State Superintendent for Education) 
zgodnie z sekcją 10-30 i 34-18.66 Kodeksu Szkolnego, 105 ILCS 5/10-30 i 105 ILCS 
5/34-18.66, dla uczniów wykluczonych z nauczania stacjonarnego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem wykonawczym.  

d. Agencje stanowe, w tym między innymi Departament Zdrowia Publicznego stanu 
Illinois, mogą ogłaszać przepisy nadzwyczajne niezbędne do wykonania niniejszego 
Rozporządzenia wykonawczego i zapewnienia pomocy w jego realizacji. 

e. Żaden z przepisów niniejszego Rozporządzenia wykonawczego nie zabrania lokalnym 
władzom ds. zdrowia wydawania nakazów izolacji lub kwarantanny zgodnie z ustawą 
Departamentu Zdrowia Publicznego (Department of Public Health Act, 20 ILCS 2305/1.1 
i następ.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, ani też nie wymaga od szkół 
podjęcia bardziej rygorystycznych środków niż opisane w niniejszym rozporządzeniu 
wykonawczym.  
 



Sekcja 2: Klauzula ochronna. 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.  
 
Sekcja 3: Wcześniejsze rozporządzenia wykonawcze. 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. 
 
 
 
       _______________________ 
         Gubernator JB Pritzker 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora dnia 21 września 2021 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 21 września 2021 r. 
 


