
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 lutego 2022 r. Rozporządzenie 
wykonawcze 2022-05 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2022-05 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DOTYCZĄCE COVID-19 NR 100) 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która 
spowodowała nadzwyczaj liczną zachorowalność i dużą liczbę zgonów, doprowadzając dotąd do 
zakażenia ponad 2 950 000 osób, a także odbierając życie 31 200 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 dla bieżących wysiłków 
zmierzających do powstrzymania i spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wariant Delta może powodować cięższy przebieg choroby niż wcześniejsze 
szczepy wirusa; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE, wariant Omikron jest bardziej zakaźny od wcześniejszych wariantów i 
doprowadził do znacznego wzrostu liczby przypadków zachorowań na COVID-19; oraz, 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE, szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Omikron poskutkowało większą 
liczbą przypadków hospitalizacji na terenie całego stanu niż w jakimkolwiek wcześniejszym 
momencie pandemii COVID-19; oraz, 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa oraz inne środki ostrożności w 
zakresie zdrowia publicznego okazały się kluczowe dla spowolnienia i powstrzymania 
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne w zakresie zdrowia publicznego wskazują, że ograniczanie do 
minimum fizycznych interakcji między osobami, które nie są w pełni zaszczepione i nie 
mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym, ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia 
rozprzestrzeniania się COVID-19; oraz  



 
ZWAŻYWSZY, ŻE Centrum Zwalczania i Zapobiegania Zachorowaniom (CDC) nadal 
twierdzi, że tekstylne osłony na usta i nos lub maseczki chronią przed COVID-19 osoby, które 
nie są w pełni zaszczepione; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC zaleca, aby szkoły postępowały zgodnie z wytycznymi CDC 
dotyczącymi zapobiegania COVID-19 w szkołach z klasami od przedszkolnej do 12. (K-12), 
które zalecają powszechne noszenie maseczek w pomieszczeniach i współpracę z lokalnymi 
urzędnikami organów ds. ochrony zdrowia przy określeniu wielopoziomowych strategii 
zapobiegawczych wymaganych na danym obszarze; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC w dalszym ciągu zaleca, aby dostawcy usług opieki dziennej 
nadal stosowali strategie zapobiegania COVID-19, w tym maseczki i utrzymywanie dystansu 
fizycznego nawet w przypadku zaszczepionych dostawców usług opieki dziennej i personelu; 
oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wirus COVID-19 rozprzestrzenia się w stanie Illinois i gubernator wydaje 
Ogłoszenia Stanu Klęski Żywiołowej (Gubernatorial Disaster Proclamations), okoliczności 
odpowiedzialne za tę klęskę zmieniły się i nadal się zmieniają, sprawiając, że definitywne 
przewidywania przebiegu epidemii w ciągu nadchodzących miesięcy są bardzo trudne; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE oprócz tego, że wirus COVID-19 spowodował śmierć ponad 31 200 
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 wiele agencji wykonawczych w stanie nadal koncentruje swoje 
ograniczone zasoby na bieżącym reagowaniu na pandemię COVID-19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE pandemia COVID-19 wymaga od Departamentu Rolnictwa Stanu Illinois 
(Illinois Department of Agriculture, IDOA) zajęcia się wpływem epidemii na stanowy łańcuch 
dostaw żywności poprzez regulacje i nadzór nad zakładami mięsnymi i drobiarskimi oraz 
zakładami zajmującymi się gospodarką hodowlaną; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zakłócenie funkcjonowania rynku zwierząt gospodarskich spowodowane 
przez pandemię COVID-19 wymagało od IDOA skoncentrowania zasobów na współpracy z 
właścicielami i hodowcami zwierząt gospodarskich w zakresie rozwiązywania problemów 
związanych z bezpiecznym i ekologicznym utylizowaniem zwierząt poprzez nadzór i regulację 
ustawy o utylizacji martwych zwierząt (Dead Animal Disposal Act); oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE IDOA reguluje i bada wiele innych branż, które zostały bezpośrednio 
dotknięte pandemią COVID-19, w tym między innymi podmioty stosujące pestycydy, schroniska 
dla zwierząt, sklepy zoologiczne i stacje benzynowe, a dalsze, właściwe regulowanie tych branż 
wymaga od IDOA poświęcenia dodatkowego czasu i zasobów na stworzenie nowych procedur 
prowadzenia zdalnych dochodzeń i szkoleń; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE szkodliwy wpływ pandemii COVID-19 na branże regulowane przez IDOA 
wymaga od IDOA poświęcenia dodatkowego czasu i zasobów na organizację i zarządzanie 
terminowym wdrożeniem programu dotacji w związku z przerwami w prowadzeniu działalności 
gospodarczej (Business Interruption Grant Program); oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 4 lutego 2022 r., biorąc pod uwagę spodziewane dalsze rozprzestrzenianie 
się wirusa COVID-19 oraz bieżące skutki zdrowotne i ekonomiczne, które będą odczuwalne w 
nadchodzącym miesiącu przez osoby w całym stanie, ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois 
obszarem klęski żywiołowej; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na opisaną powyżej nadzwyczajną sytuację epidemii oraz 
stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego, uważam za konieczne ponowne wydanie 
Rozporządzeń wykonawczych 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-
21, 2020-23, 2020-24, 2020-26, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-



68, 2021-03, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-28, 2021-31 oraz 2022-03 i niniejszym włączam 
do nich klauzule wstępne tych rozporządzeń wykonawczych;  
 
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 
Konstytucją stanu Illinois 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, nakazuję, co następuje, ze skutkiem od dnia 4 lutego 2022 roku: 
 
Część 1: Ponowne wydanie rozporządzeń wykonawczych. 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 
2020-23, 2020-24, 2020-26, 2020-27, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 
2021-03, 2021-12, 2021-18, 2021-22, 2021-28, 2021-31, oraz 2022-03 zostają niniejszym 
ponownie wydane, jak następuje: 
 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-04 (Uchylenie wymogu zwolnienia lekarskiego 
dla pracowników stanowych): 
 
Sekcja 3 Rozporządzenia wykonawczego 2020-04 zostaje ponownie wydana i 
przedłużona do dnia 5 marca 2022 roku.  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 (Telezdrowie): 
 
Sekcje 9 i 10 Rozporządzenia wykonawczego 2020-09, zmienionego przez 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-15, zostają ponownie wydane i przedłużone do 5 
marca 2022 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-11 (Okres powiadomienia Departamentu 
Więziennictwa stanu Illinois): 
 
Sekcja 4 Rozporządzenia wykonawczego 2020-11 zostaje ponownie wydana i 
przedłużona do dnia 5 marca 2022 roku.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-12 (Sprawdzenie przeszłości pracownika 
ochrony zdrowia; okres powiadomienia Wydziału dla Nieletnich stanu Illinois): 
 
Sekcje 1 i 3 Rozporządzenia wykonawczego 2020-12 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-15 (Zawieszenie przepisów kodeksu szkolnego 
stanu Illinois): 
 
Sekcje 5, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 2020-15 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 (Wymogi dotyczące pomocy publicznej):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 5 marca 2022 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-21(Tymczasowe urlopy dla osadzonych 
wydawane przez Departament Więziennictwa stanu Illinois): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-21 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 5 marca 2022 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 (Działania Departamentu Regulacji 
Finansowych i Zawodowych stanu Illinois dla licencjonowanych specjalistów 
zaangażowanych w działania podejmowane w odpowiedzi na klęskę żywiołową):  
 



Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 5 marca 2022 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-24 (Program medycyny sądowej Departamentu 
Spraw Społecznych stanu Illinois):  
 
Sekcje 1 i 3 Rozporządzenia wykonawczego 2020-24 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-26 (Liczba miejsc w szpitalach): 
 
Sekcje 1, 2(a), (d), (f) i (g), 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Rozporządzenia wykonawczego 2022-04 
zostają ponownie wydane i przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-27 (Pozytywny wynik testu na obecność COVID-
19 w zwłokach): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-27 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 5 marca 2022 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-30 (Wygasłe konsularne dokumenty 
identyfikacyjne; elektroniczne składanie dokumentów dla Komisji Praw Człowieka 
Stanu Illinois): 
 
Sekcje 1, 4, 5 i 6 Rozporządzenia wykonawczego 2020-30 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku.  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-36 (Zezwolenia na zawarcie związku 
małżeńskiego):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-36 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 5 marca 2022 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-40 (Prawo pracy dotyczące osób nieletnich): 
 
Sekcje 2 i 4 Rozporządzenia wykonawczego 2020-40 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-45 (Zezwolenia dot. konopi): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-45 zostaje ponownie wydane w całości i pozostaje w 
mocy zgodnie z treścią Rozporządzenia wykonawczego 2020-45.  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-50 (Wznowienie przeniesień z lokalnych 
zakładów karnych do placówek Departamentu Więziennictwa stanu Illinois):  
Rozporządzenie wykonawcze 2020-50 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 5 marca 2022 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-68 (Odnowienie kart identyfikacyjnych 
dotyczących konopi indyjskich):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-68, zmienione Rozporządzeniem wykonawczym 
2021-05, zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-03 (Środki ograniczające ryzyko w regionach):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-03 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 5 marca 2022 roku.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-12 (Etap V ponownego otwarcia gospodarki):  
 



Rozporządzenie wykonawcze 2021-12, zmienione Rozporządzeniem wykonawczym 
2021-15, zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku.  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-18 (Środki ograniczające ryzyko): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-18, zmienione Rozporządzeniem wykonawczym 
2021-19, zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-22 (Wymagania dotyczące szczepień i testów): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-22 zmienione przez Rozporządzenie wykonawcze 
2021-23, Rozporządzenie wykonawcze 2021-27 i Rozporządzenie wykonawcze 2022-01 
zostają ponownie wydane w całości i przedłużone do 5 marca 2022 r.     
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-22 zostaje następnie zmienione i poprawione w 
następujący sposób: 
 
Sekcja 2: Wymogi dotyczące szczepień i testów dla pracowników służby zdrowia. 
 
g. Począwszy od 15 marca 2022 roku pracownicy służby zdrowia w zakładach opieki 
wykwalifikowanej i zakładach opieki pośredniej licencjonowanych zgodnie z ustawą o 
opiece w domach opieki, zakładach licencjonowanych zgodnie z ustawą o opiece 
środowiskowej dla osób z ID/DD oraz zakładach licencjonowanych zgodnie z ustawą o 
MC/DD muszą posiadać aktualne szczepienia przeciwko COVID-19, aby mogli być 
uznani za w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Osobę uważa się za 
„posiadającą aktualne szczepienie” przeciwko COVID-19, jeśli otrzymała wszystkie 
zalecane przez CDC szczepionki przeciwko COVID-19, w tym dawkę(-ki) 
przypominającą(-e), jeśli ma zastosowanie. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-28 (Wymagania dotyczące szczepień i testów w 
placówkach opieki dziennej): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-28, zmienione Rozporządzeniem wykonawczym 
2021-30, zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone do dnia 5 marca 2022 roku.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-31 (Zawieszenie wymagań dla pracowników 
socjalnych):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-31 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 5 marca 2022 roku.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2022-03 (Wyłączenie z zajęć szkolnych):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2022-03 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 5 marca 2022 roku. 
 

Część 2: Klauzula zastrzeżeń. 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 Rozporządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne. 

 
 
                                               
          Gubernator JB Pritzker 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora dnia 4 lutego 2022 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu w dniu 4 lutego 2022 r. 



 


