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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2022-15 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DOTYCZĄCE COVID-19 NR 108) 

 
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 3 446 
000 osób a także odbierając życie 34 000 mieszkańcom; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak stan Illinois w dalszym ciągu reaguje na klęskę żywiołową w zakresie 
zdrowia publicznego spowodowaną chorobą koronawirusową 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 w czasie trwania pandemii pojawiły się oraz nadal pojawiają się liczne warianty, z 
których każdy charakteryzuje się inną zdolnością przenoszenia i nasileniem; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE przewidzenie tego, co wydarzy się w przyszłości w trakcie tej pandemii jest zadaniem 
trudnym, a sprawdzone środki łagodzące skutki pandemii, takie jak dystans społeczny oraz zasłanianie 
twarzy, a także inne kroki zapobiegawcze w zakresie zdrowia publicznego są nadal skuteczne w zakresie 
spowalniania i zatrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE agencja 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 agencja CDC nadal zaleca, aby osoby z obniżoną odpornością lub z wysokim 
ryzykiem ciężkiej choroby rozważyły noszenie dobrze dopasowanej maski w pomieszczeniach 
publicznych, gdy poziom COVID-19 w społeczności jest wysoki; 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 w każdej chwili można założyć maseczkę, aby chronić siebie lub osoby ze swojego 
otoczenia przed rozprzestrzenianiem się COVID-19; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne CDC nadal zalecają, aby osoby, które nie mają aktualnych szczepień na 
COVID-19 lub do 90 dni od zakażenia COVID-19 pozostały w domu i poddały się kwarantannie przez co 
najmniej 5 dni po ekspozycji na COVID-19 i nosiły maskę do 10. dnia; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne CDC nadal zalecają, aby osoby, u których test na obecność COVID-19 dał 
wynik pozytywny, pozostawały w domu i izolowały się przez co najmniej 5 dni po uzyskaniu wyniku 
pozytywnego, a do 10. dnia nosiły maseczkę; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE wirus COVID-19 rozprzestrzeniał się w stanie Illinois, podczas gdy wydawane były 
Gubernatorskie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej (Gubernatorial Disaster Proclamations), okoliczności 
odpowiedzialne za tę klęskę zmieniły się i nadal się zmieniają, co utrudnia definitywne przewidywanie 
przebiegu epidemii w ciągu nadchodzących miesięcy; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE oprócz tego, że wirus COVID-19 spowodował śmierć ponad 34 000 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 skutki pandemii COVID-19 spowodowały niedobór pracowników służby zdrowia 
w całym kraju, co ma wpływ na świadczenie usług opieki zdrowotnej w stanie Illinois, w tym na 
dostępność personelu, łóżek i usług w zakresie opieki zdrowotnej w placówkach opieki zdrowotnej, w 
tym także w placówkach zarządzanych przez stan; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE wiele agencji wykonawczych w stanie nadal koncentruje swoje ograniczone zasoby 
na bieżącym reagowaniu na pandemię COVID-19; oraz 



ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 24 czerwca 2022 r., biorąc pod uwagę spodziewane dalsze rozprzestrzenianie 
się COVID-19 oraz bieżące skutki zdrowotne i ekonomiczne, które będą odczuwalne w nadchodzącym 
miesiącu przez ludzi w całym stanie, ogłosiłem, że wszystkie hrabstwa stanu Illinois stanowią obszar klęski 
żywiołowej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na opisaną powyżej nadzwyczajną sytuację epidemii i stanu zagrożenia 
zdrowia publicznego uważam za konieczne ponowne wydanie rozporządzenia wykonawczego 2020-24 i 
niniejszym włączam do niego klauzulę wstępną tego rozporządzenia wykonawczego; 

NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z Konstytucją 
stanu Illinois (Illinois Constitution) oraz punktami 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 24 czerwca 2022 roku: 

Część 1: Ponowne wydanie Rozporządzenia wykonawczego 2020-24 (Program medycyny sądowej 
Departamentu Spraw Społecznych stanu Illinois): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-24 zostaje niniejszym ponownie wydane i otrzymuje następujące 
brzmienie: 
 

Punkty 1 i 3 Rozporządzenia wykonawczego 2020-24 zostają ponownie wydane i przedłużone do 
dnia 24 lipca 2022 roku. 

 
 Sekcja 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
 

Sekcja 1. W okresie obowiązywania i przez okres nie dłuższy niż trzydzieści dni po zakończeniu 
obowiązywania Proklamacji Gubernatora dot. stanu klęski żywiołowej następujące przepisy 
ustawowe zawarte w Art. 104-17(b) Kodeksu postępowania karnego stanu Illinois z 1963 r. zostają 
częściowo zawieszone w zakresie, w jakim wymagają od Departamentu Usług Społecznych Stanu 
Illinoiss powiadomienia okręgowych aresztów o miejscu umieszczenia oskarżonego w ciągu 20 
dni od wysłania nakazu przekazania: Art. 104-17(b), 104-23(b)(3), 104-25(b) i 104-26(c)(2) 
Kodeksu postępowania karnego stanu Illinois z 1963 r., jak również art. 5-2-4(a) Ujednoliconego 
kodeksu więziennictwa stanu Illinois. Jednakże przyjęcia są kontynuowane i traktowane 
priorytetowoe przez Departament Usług Społecznych Stanu Illinois (Illinois Department of Human 
Services).  Kryteria priorytetowego traktowania obejmują m.in. następujące krytria pacjentów: (i) 
stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych, (ii) ostre potrzeby w zakresie zdrowia 
psychicznego, (iii) duże prawdopodobieństwo dekompensacji podczas pobytu w więzieniu oraz 
(iv) długi czas oczekiwania na przyjęcie do Departamentu Usług Społecznych Stanu Illinois 
(Illinois Department of Human Services). W związku z tym wszystkie przyjęcia do programów 
leczenia kryminalistycznego Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois ze wszystkich 
więzień okręgowych stanu Illinois zostają zawieszone, z wyjątkami według wyłącznego uznania 
Sekretarza Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois.  Programy medycyny sądowej 
Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois są następujące: Sekretarzowi poleca się ścisłą 
współpracę z szeryfami okręgowymi i innymi partnerami w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
osób, które zostałyby przeniesione do programów leczenia kryminalistycznego DHS, jak również 
do więzień okręgowych i zakładów DHS. 

 
Część 2: 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. 

 
 
                                               
          Gubernator JB Pritzker 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora 6 lipca 2022 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 6 lipca 2022 r. 
 


