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Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2022-06
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DOTYCZĄCE COVID-19 NR 101)
ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która
spowodowała nadzwyczajną zachorowalność i utratę życia, doprowadzając do zakażenia do tej
pory ponad 1 240 000 osób, w tym 32 700 zgonów wśród społeczości; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak stan Illinois w dalszym ciągu reaguje na stan wyjątkowy
związany ze zdrowiem publicznym, spowodowany chorobą wywołaną przez koronawirusa 2019
(COVID-19), nową, ciężką infekcją układu oddechowego z ostrym przebiegiem, która szybko
rozprzestrzenia się drogą kropelkową, jak również w związku z bezprecedensowym obciążeniem
dla mieszkańców, personelu medycznego, służb ratowniczych i rządu w całym stanie; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do
najważniejszych zadań rządu stanowego; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w trakcie trwania pandemii pojawiły się liczne warianty, z których każdy
charakteryzuje się inną zdolnością przenoszenia i nasileniem; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE przewidzenie tego, co wydarzy się w przyszłości w tej pandemii jest
trudnym zadaniem i może oznaczać, że wprowadzenie sprawdzonych środków łagodzących
skutki pandemii, takich jak dystans społeczny, zasłanianie twarzy i innych kroków
zapobiegawczych w zakresie zdrowia publicznego, kluczowych z punktu widzenia spowolnienia
i zatrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19, może być ponownie konieczne; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w ostatnich tygodniach stan Illinois odnotował znaczną poprawę w
kwestiach dotyczących hospitalizacji i przenoszenia chorób; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Centers for Disease Control and Prevention, CDC (Agencja Kontroli i
Zapobiegania Chorobom), wydała w dniu 25 lutego 2022 r. nowe wytyczne znoszące wymóg
powszechnego noszenia maseczki w pomieszczeniach, w tym w placówkach K-12; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne te stanowiły ramy dla oceny poziomów COVID-19 w
społeczności na podstawie przyjęć do szpitala z powodu COVID-19, dostępności łóżek dla
pacjentów hospitalizowanych oraz liczby przypadków COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne CDC zalecają obecnie powszechne noszenie maseczki tylko w
społecznościach o wysokim poziomie występowania COVID-19; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE CDC nadal zaleca, aby w niektórych środowiskach, takich jak szkoły i
miejsca zbiorowe wysokiego ryzyka, stosować dodatkowe środki zapobiegawcze w zależności
od charakterystyki danego środowiska oraz w przypadku wybuchu epidemii; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE nawet bez wprowadzenia nakazu stanowego, szkoły K-12, placówki opieki
nad dziećmi i inne miejsca mogą zdecydować się na wprowadzenie wymogu noszenia maseczki
na twarz w zależności od poziomu występowania COVID-19 w społeczności i innych czynników
charakterystycznych dla danego miejsca; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE niektórzy pracodawcy zawarli układy zbiorowe pracy, które nadal
wymagają od pracowników noszenia maseczki na twarz w pewnych okolicznościach; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC nadal zaleca, aby w niektórych środowiskach, takich jak szkoły i
miejsca zbiorowe wysokiego ryzyka, stosowanie dodatkowych środków zapobiegawczych w
zależności od charakterystyki danego środowiska oraz w przypadku wybuchu epidemii; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC nadal zaleca, aby osoby z objawami, dodatnim wynikiem testu lub
narażone na kontakt z osobą chorą na COVID-19 nosiły maseczkę; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE osoby fizyczne mogą zdecydować się na noszenie maseczki w dowolnym
momencie; 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 powiaty stanu Illinois
obszarem klęski żywiołowej;
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 Illinois
Emergency Management Agency Act (Ustawa o Agencji Zarządzania Kryzysowego) stanu
Illinois, 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawnieniami zawartymi w przepisach dotyczących
zdrowia publicznego, nakazuję, co następuje, ze skutkiem od dnia 28 lutego 2022 roku:
Sekcja 1: Definicje.
a. „Placówki opieki zdrowotnej” to ośrodki, w których świadczone są usługi służby
zdrowia i należą do nich między innymi placówki opieki doraźnej, placówki
długoterminowej opieki doraźnej, placówki rehabilitacji stacjonarnej, domy opieki,
domową opiekę zdrowotną, pojazdy, w których świadczona jest opieka zdrowotna
(np. mobilne kliniki i karetki) oraz placówki ambulatoryjne, takie jak ośrodki dializ,
gabinety lekarskie, gabinety dentystyczne, ośrodki ambulatoryjnego leczenia
chirurgicznego i inne.
b. „Placówki opieki długoterminowej” to placówki zapewniające wykwalifikowaną i
średnią zaawansowaną opiekę, licencjonowane zgodnie z ustawą Nursing Home Care
Act (Ustawą o opiece w domach opieki), ustawą ID/DD Community Care Act
(Ustawą o opiece środowiskowej ID/DD) lub ustawą MC/DD; specjalistyczne
placówki rehabilitacji zdrowia psychicznego; placówki mieszkalne z opieką; oraz
placówki zapewniające utrzymanie.
Sekcja 2: Wymogi dotyczące zakrywania twarzy.
a. Niniejszym uchyla się sekcje 1(a) i 2(a) Rozporządzenia Wykonawczego 2021-18
oraz sekcję 1 Rozporządzenia Wykonawczego 2021-22.
b. Wszystkie placówki opieki długoterminowej w stanie Illinois muszą przestrzegać
wytycznych wydanych przez CDC i IDPH dotyczących stosowania zakryć twarzy w
placówkach zbiorowych dla osób powyżej drugiego roku życia, które z medycznego
punktu widzenia mogą je tolerować.

c. Wszystkie osoby, niezależnie od statusu szczepienia, nadal muszą nosić nakrycie
twarzy (1) tam, gdzie jest to wymóg federalny; (2) w samolotach, autobusach,
pociągach i innych środkach transportu publicznego oraz na terenach węzłów
komunikacyjnych, takich jak lotniska, dworce kolejowe i autobusowe; (3) w
obiektach zbiorowych, takich jak zakłady karne i schroniska dla bezdomnych; oraz
(4) w placówkach opieki zdrowotnej. Przepis ten nie dotyczy autobusów lub
furgonetek używanych przez publiczne lub prywatne systemy szkolne, w tym
autobusów lub furgonetek używanych przez programy wczesnej opieki i
edukacji/opieki nad dziećmi.
d. Żaden z przepisów niniejszego Rozporządzenia wykonawczego nie zabrania osobom
fizycznym wyboru noszenia okryć twarzy, ani podmiotom publicznym lub
prywatnym wyboru wymogu noszenia okryć twarzy w określonych miejscach.
e. Żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia nie wpływa na możliwość
zastosowania postanowień układu zbiorowego pracy w zakresie okryć twarzy.
Sekcja 3: Klauzula zastrzeżeń. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Rozporządzenia
wykonawczego lub jego zastosowanie do jakiejkolwiek osoby bądź 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.
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