
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 listopada 2021 r.                                                              Rozporządzenie wykonawcze 2021-31 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2021-31 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DOTYCZĄCE COVID-19 NR 95) 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która 
spowodowała nadzwyczajną chorobę i utratę życia, doprowadzając do zakażenia ponad 1,7 
miliona osób, a także odbierając życie ponad 26 000 mieszkańcom; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak stan Illinois w dalszym ciągu reaguje na klęskę żywiołową w 
zakresie zdrowia publicznego spowodowaną chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19), nową, 
ciężką, ostro przebiegającą chorobą układu oddechowego, która rozprzestrzenia się szybko drogą 
kropelkową, obciążenie dla mieszkańców, personelu medycznego, służb ratowniczych i rządu w 
całym stanie jest bezprecedensowe; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do 
najważniejszych funkcji rządu stanowego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wariant Delta koronawirusa jest bardziej agresywny i zaraźliwy niż 
poprzednio krążące szczepy, a ponadto stwarza nowe zagrożenia w bieżących wysiłkach 
zmierzających do powstrzymania i spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wariant Delta może powodować poważniejsze choroby niż wcześniejsze 
szczepy wirusa; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE Agencja Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) szacuje, że wariant Delta stanowi obecnie ponad 99% wszystkich 
zsekwencjonowanych przypadków zakażenia koronawirusem w USA; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 rozprzestrzeniał się w Illinois, podczas gdy wydawane były 
Gubernatorskie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej (Gubernatorial Disaster Proclamations), 
okoliczności odpowiedzialne za tę klęskę zmieniły się i nadal się zmieniają, czyniąc definitywne 
przewidywania przebiegu epidemii w ciągu nadchodzących miesięcy bardzo trudne; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE oprócz tego, że wirus COVID-19 doprowadził do śmierci ponad 26 000 
mieszkańców stanu Illinois i negatywnie wpłynął na zdrowie fizyczne kolejnych dziesiątek tysięcy 
osób, spowodował również znaczne straty ekonomiczne i nadal zagraża dobrostanowi 
finansowemu znacznej liczby osób i przedsiębiorstw w całym kraju i w całym stanie; oraz 
 



ZWAŻYWSZY, ŻE Agencja Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) donosi, iż odczuwanie zaburzeń nastroju, w tym depresja, zwiększa 
prawdopodobieństwo ciężkiej choroby wywołanej przez COVID-19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE pandemia COVID-19 – w tym jej obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej, 
gospodarki i systemu edukacji – negatywnie wpłynęła na zdrowie psychiczne wielu osób, przy 
czym więcej dorosłych w Stanach Zjednoczonych niż w ostatnich latach zgłaszało objawy 
zaburzeń lękowych lub depresyjnych, a młodsi dorośli, mniejszości rasowe i etniczne, kobiety, 
pracownicy pierwszej potrzeby oraz nieodpłatni opiekunowie dorosłych doświadczyli 
nieproporcjonalnie gorszych wyników w zakresie zdrowia psychicznego, częstszego zażywania 
substancji odurzających oraz wzrostu myśli samobójczych: oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE pandemia COVID-19 przyczyniła się również do krytycznego niedoboru 
specjalistów zdrowia psychicznego w stanie Illinois, w tym doradców zawodowych, pracowników 
socjalnych i psychologów, co szczególnie dotknęło mieszkańców stanu Illinois mieszkających na 
obszarach wiejskich, a także tych, którzy mają niskie dochody i są niedoubezpieczeni; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wiele agencji wykonawczych w stanie nadal koncentruje swoje ograniczone 
zasoby na bieżącym reagowaniu na pandemię COVID-19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE uważam za konieczne podjęcie środków w celu utrzymania i próby 
zwiększenia obecnej dostępności dostawców usług w zakresie zdrowia psychicznego dla 
zachowania publicznego zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa w całym stanie Illinois, w celu 
zapewnienia, że nasz system świadczenia opieki zdrowotnej, który obejmuje opiekę w zakresie 
zdrowia psychicznego, jest w stanie obsłużyć tych, którzy potrzebują leczenia; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wcześniej licencjonowani specjaliści ds. zdrowia psychicznego z 
nieaktywnymi lub wygasłymi licencjami na okres pięciu lat lub krótszy, których licencje nie 
zostały wcześniej cofnięte, zawieszone lub w inny sposób obciążone, są zdolni do wykonywania 
zawodu w sposób bezpieczny i z rozsądnym osądem i umiejętnościami; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 12 listopada 2021 r., biorąc pod uwagę spodziewane dalsze 
rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz trwające skutki zdrowotne i ekonomiczne, które będą 
odczuwalne w ciągu najbliższego miesiąca przez mieszkańców w całym stanie, ogłosiłem 
wszystkie hrabstwa w stanie Illinois obszarem stanu klęski żywiołowej; oraz  

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 
Konstytucją stanu Illinois (Illinois Constitution) oraz artykułami 7(1), 7(2), 7(3), 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 przepisach dotyczących 
zdrowia publicznego, zarządzam, co następuje, ze skutkiem natychmiastowym: 

Sekcja 1: Doradcy zawodowi i kliniczni doradcy zawodowi  

W okresie obowiązywania Gubernatorskiego ogłoszenia klęski żywiołowej zawieszone zostają 
następujące wymagania dotyczące przywrócenia nieaktywnej lub wygasłej licencji na okres pięciu 
lat lub krótszy, określone w Sekcjach 50(b), (c) i (f) ustawy o licencjonowaniu i praktyce doradców 
zawodowych i klinicznych doradców zawodowych (Professional Counselor and Clinical 
Professional Counselor Licensing and Practice Act), 225 ILCS 107: dowód odbycia kształcenia 
ustawicznego, zaświadczenie o aktywnej praktyce w innej jurysdykcji oraz wniesienie opłaty. 

Sekcja 2: Pracownicy socjalni i kliniczni pracownicy socjalni  

W okresie obowiązywania Gubernatorskiego ogłoszenia klęski żywiołowej zawieszone zostają 
następujące wymagania dotyczące przywrócenia nieaktywnej lub wygasłej licencji na okres pięciu 
lat lub krótszy, określone w Sekcjach 11(b) i (b-5) ustawy o klinicznej pracy socjalnej i praktyce 
pracy socjalnej (Clinical Social Work and Social Work Practice Act), 225 ILCS 20: dowód 
sprawności, zaświadczenie o aktywnej praktyce w innej jurysdykcji oraz wniesienie opłaty. 

Sekcja 3: Psycholodzy kliniczni 

W okresie obowiązywania Gubernatorskiego ogłoszenia klęski żywiołowej zawieszone zostają 
następujące wymagania dotyczące przywrócenia nieaktywnej lub wygasłej licencji na okres 



krótszy niż pięć lat, określone w Sekcji 13 ustawy o licencjonowaniu psychologów klinicznych 
(Clinical Psychologist Licensing Act), 225 ILCS 15: dowód sprawności, zaświadczenie o aktywnej 
praktyce w innej jurysdykcji oraz wniesienie opłaty. 

Sekcja 4: Wdrożenie  

Departament Regulacji Finansowych i Zawodowych (Department of Financial and Professional 
Regulation) może udzielać dodatkowych wskazówek i wdrażać zasady zgodne z warunkami 
niniejszego Rozporządzenia wykonawczego.  

Sekcja 5: Klauzula ochronna. 

Żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia nie może być interpretowane jako sprzeczne z 
jakimkolwiek prawem stanowym lub federalnym. 

Punkt 6: Zasada rozdzielności 

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. Dla osiągnięcia tego celu postanowienia 
niniejszego Rozporządzenia wykonawczego uznaje się za rozłączne. 

Sekcja 7: Data wejścia w życie 

Niniejsze Rozporządzenie wykonawcze wchodzi w życie niezwłocznie po złożeniu go u 
Sekretarza Stanu i pozostaje w mocy do czasu zakończenia lub zmiany. 

 
                                               
          Gubernator JB Pritzker 
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