
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 kwietnia 2020            Rozporządzenie wykonawcze 2020-33 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI na COVID-19 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 31) 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do 
najważniejszych funkcji rządu stanowego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wirus SARS-CoV-2 (COVID-19) jest nową poważną chorobą układu 
oddechowego o ostrym przebiegu, która rozprzestrzeniła się wśród ludzi drogą kropelkową, 
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła COVID-19 stanem zagrożenia zdrowia publicznego o 
zasięgu międzynarodowym w dniu 30 stycznia 2020 r., a Sekretarz Departamentu Zdrowia i 
Pomocy Społecznej Stanów Zjednoczonych oświadczył, że COVID-19 stanowi stan zagrożenia 
zdrowia publicznego w dniu 27 stycznia 2020 r.; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę postępów wirusa w Illinois kryzys, przed którym stoi państwo, 
pogłębił się i obecnie wymaga zmieniającej się reakcji w celu zapewnienia szpitalom, 
pracownikom służby zdrowia i osobom udzielającym pierwszej pomocy możliwości 
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wszystkich mieszkańców Illinois oraz w sposób zgodny z 
wytycznymi CDC (Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom), które są stale 
aktualizowane; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 30 kwietnia 2020 r. uznałem wszystkie hrabstwa stanu Illinois za 
obszar klęski, ponieważ obecne okoliczności w stanie Illinois związane z rozprzestrzenianiem się 
COVID-19, w tym niszczycielski wpływ na zdrowie i życie ludzi w całym stanie, groźbę 
niedoboru łóżek szpitalnych, łóżek na OIOM-ie, respiratorów i środków ochrony indywidualnej 
oraz krytyczna potrzeba zwiększenia możliwości testowania na obecność COVID-19, stanowią 
sytuację nadzwyczajną epidemii i sytuację nadzwyczajną zagrożenia zdrowia publicznego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na opisaną powyżej nadzwyczajną sytuację epidemii i stanu 
zagrożenia zdrowia publicznego uważam za konieczne ponowne wydanie rozporządzeń 
wykonawczych 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 
2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-19, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 
2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30 i 2020-31 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, 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawnieniami 
zawartymi w przepisach dotyczących zdrowia publicznego, niniejszym nakazuję, ze skutkiem od 
dnia 30 kwietnia 2020 roku: 
 
Część 1: Kontynuacja rozporządzeń wykonawczych.  
 
Niniejszym w tym Rozporządzeniu wykonawczym 2020-33 rozporządzenia 2020-03, 2020-04, 
2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-13, 2020-14, 2020-15, 
2020-16, 2020-17, 2020-19, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 
2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30 i 2020-31 zostają kontynuowane w następujący sposób: 
 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-04 (Zamknięcie James R. Thompson Center; 
uchylenie wymogu zwolnienia lekarskiego dla pracowników państwowych): 
 



Artykuły 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego 2020-04 są kontynuowane i przedłużone 
do dnia 29 maja 2020 r.. 

 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-05 i 2020-06 (Zamknięcie szkół): 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-05 i 2020-06 są kontynuowane w całości i 
przedłużone do 29 maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-07 (Zawieszenie konsumpcji w lokalach 
gastronomicznych i barach; Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia; Ustawa o 
spotkaniach otwartych): 
 
Artykuły 1, 3, 4, 5 i 6, z uwzględnieniem poniższych zmian, są na mocy rozporządzenia 
wykonawczego 2020-07 kontynuowane i przedłużane do dnia 29 maja 2020 r. .  

 
Artykuł 6. W okresie obowiązywania stanu klęski żywiołowej ogłoszonego przez 
Gubernatora \do dnia 29 maja 2020 r.zawiesza się przepisy Ustawy o Spotkaniach 
Otwartych, 5 ILCS 120, wymagające osobistej obecności członków organu publicznego 
lub z tym związane. W szczególności (1) zawiesza się wymóg określony w 5 ILCS 
120/2.01, zgodnie z którym „członkowie organu publicznego muszą być fizycznie 
obecni”; oraz (2) zawiesza się warunki określone w 5 ILCS 120/7 ograniczające 
dopuszczenie udziału zdalnego. Przepis ustawy o urzędzie finansowym stanu Illinois, 
zgodnie z którym „\[a] wszystkie spotkania będą prowadzone w jednym miejscu na 
terenie stanu, przy kworum członków fizycznie obecnych w tym miejscu”, 20 ILCS 
3501/801-25, zostaje zawieszony do dnia 29 maja 2020 r.   Przepis Kodeksu 
Administracyjnego stanu Illinois, zgodnie z którym posiedzenie Komisji Rewizyjnej ds. 
noszenia ukrytej broni palnej , które wymaga „kworum obecnych na posiedzeniu” jako 
warunku na wypadek, gdy „Komisarze mogą uczestniczyć telefonicznie lub 
elektronicznie”, 20 Kodeks administracyjny, 2900.110(c), zostaje zawieszony do dnia 29 
maja 2020 r.  
 
Podmioty publiczne, w tym wymienione powyżej, zachęca się do odroczenia w miarę 
możliwości rozpatrywania kwestii związanych z działalnością publiczną. Jeżeli spotkanie 
jest konieczne, zachęca się podmioty publiczne do zapewnienia dostępu wideo, audio 
i/lub telefonicznego do posiedzeń w celu umożliwienia społeczności monitorowania 
posiedzenia, oraz do aktualizowania swoich stron internetowych i kanałów mediów 
społecznościowych, aby informować społeczeństwo na bieżąco o wszelkich zmianach 
harmonogramów posiedzeń lub formatu posiedzeń związanych z COVID-19, a także o 
ich działaniach związanych z COVID-19. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-08 (Sekretarz ds. Operacji Państwowych): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-08 jest kontynuowane w całości i przedłużane do \29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 (Telezdrowie): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 jest kontynuowane w całości i przedłużane do \29 
maja 2020 r..  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-11 (Zmiany wcześniejszych rozporządzeń 
wykonawczych; okres powiadomienia Departamentu Więziennictwa): 
 
Artykuły 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego 2020-11 są kontynuowane i przedłużane 
do dnia 29 maja 2020 r..  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-12 (Sprawdzenie przeszłości pracownika służby 
zdrowia; okres powiadomienia Departamentu Sprawiedliwości dla Nieletnich; 
Ustawa o górnictwie): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-12 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 



 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-13 (Zawieszenie przyjęć z okręgowych zakładów 
karnych przez Departament Więziennictwa): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-13 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-14 (Wytyczne dla notariuszy i świadków): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-14, z uwzględnieniem poniższych poprawek, jest 
kontynuowane w całości i przedłużane do 29 maja 2020 r.. 
 
Artykuł 2. W okresie obowiązywania stanu klęski żywiołowej ogłoszonego przez 
Gubernatora związanego z wybuchem epidemii COVID-19 każde zeznania świadka 
wymagane przez prawo stanu Illinois mogą zostać złożone zdalnie za pomocą 
dwukierunkowej technologii audiowizualnej, pod warunkiem że: 

a. Dwukierunkowa technologia komunikacji audiowizualnej musi umożliwiać 
bezpośrednią, jednoczesną interakcję wzrokową i dźwiękową między osobą 
podpisującą dokument („sygnatariuszem”) a świadkiem; 

b. Dwukierunkowa technologia komunikacji audiowizualnej musi być rejestrowana i 
przechowywana przez sygnatariusza lub osobę wyznaczoną przez sygnatariusza 
przez okres przynajmniej trzech lat; 

c. Sygnatariusz musi zaświadczyć, że znajduje się fizycznie w stanie Illinois 
podczas dwukierunkowej komunikacji audiowizualnej; 

d. Świadek musi zaświadczyć że znajduje się fizycznie w stanie Illinois podczas 
dwukierunkowej komunikacji audiowizualnej; 

e. Sygnatariusz musi potwierdzić podczas dwukierunkowej komunikacji 
audiowizualnej, jaki dokument podpisuje; 

f. Każda strona poświadczanego dokumentu musi być pokazana świadkowi za 
pomocą dwukierunkowej technologii audiowizualnej w sposób wyraźnie czytelny 
dla świadka i parafowana przez sygnatariusza w obecności świadka; 

g. Akt podpisania musi być uchwycony wystarczająco blisko podczas 
dwukierunkowej komunikacji audiowizualnej, aby świadek mógł go obserwować; 

h. Sygnatariusz musi przekazać za pomocą poczty ekspresowej, faksu, lub drogą 
elektroniczną czytelny egzemplarz całego podpisanego dokumentu bezpośrednio 
świadkowi nie później niż w dniu następującym po podpisaniu dokumentu; 

i. Świadek musi podpisać przekazany egzemplarz dokumentu jako świadek i 
przesłać podpisany egzemplarz dokumentu z powrotem pocztą ekspresową, 
faksem, lub drogą elektroniczną do sygnatariusza w ciągu 24 godzin od jego 
otrzymania; oraz 

j. W razie potrzeby świadek może podpisać oryginał podpisanego dokumentu z datą 
podpisania przez sygnatariusza, pod warunkiem że otrzyma oryginał podpisanego 
dokumentu wraz z elektronicznie poświadczonym egzemplarzem w terminie 
trzydziestu dni od daty zdalnego przesłuchania. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-15 (Zawieszenie przepisów Kodeksu szkolnego 
stanu Illinois): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-15 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r..   
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-16 (Odzyskanie pojazdów; zawieszenie wymogu 
szkolenia w klasie dla służb bezpieczeństwa):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-16 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-03 i 2020-17 (Terminy i wnioski dotyczące 
konopi indyjskich): 
 



Rozporządzenia wykonawcze 2020-03 i 2020-17, zmienione Rozporządzeniem 
wykonawczym 2020-18, są kontynuowane i pozostają w mocy zgodnie z 
Rozporządzeniem wykonawczym 2020-18.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-19 (Zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej 
zakładów opieki zdrowotnej, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-19, z uwzględnieniem poniższych zmian, jest 
kontynuowane w całości i przedłużane do 29 maja 2020 r.. 
 
Artykuł 1. Do celów niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego następujące terminy są 
zdefiniowane w sposób opisany poniżej: 

a. „Zakłady opieki zdrowotnej” oznaczają: 
i. Obiekty licencjonowane, certyfikowane lub zatwierdzone przez jakąkolwiek 

agencję państwową i objęte następującymi przepisami: 77 Kodeksu Kodeks 
Stanu Illinois 1130.215(a) - (f); Ustawy o szpitalu uniwersyteckim stanu 
Illinois, 110 ILCS 330; Ustawy o świadczeniu alternatywnej opieki 
zdrowotnej, 210 ILCS 3/35(2) - (4); Ustawy o systemach ratownictwa 
medycznego (EMS), 210 ILCS 50; lub Ustawy o Departamencie ds. 
Weteranów, 20 ILCS 2805; 

ii. Państwowe Ośrodki dla Niepełnosprawnych Rozwojowo certyfikowane przez 
federalne Centra usług Medicare i Medicaid oraz licencjonowane Państwowe 
Ośrodki Zdrowia Psychicznego utworzone zgodnie z aktem administracyjnym 
o zdrowiu psychicznym i niepełnosprawnościach rozwojowych, 20 ILCS 
1705/4; 

iii. Licencjonowane mieszkania zintegrowane ze społecznością (CILA), zgodnie 
z definicją zawartą w Ustawie o licencjonowaniu i certyfikowaniu mieszkań 
zintegrowanych ze społecznością, 210 ILCS 135/2; 

iv. Licencjonowane Wspólnotowe Ośrodki Zdrowia Psychicznego, zgodnie z 
definicją zawartą w Ustawie o usługach społecznych, 405 ILCS 30; 

v. Federalnie kwalifikowane ośrodki zdrowia na mocy Ustawy o zabezpieczeniu 
społecznym, 42 U.S.C. § 1396d(l) (2) (B); oraz 

vi. Każdy obiekt obsługiwany przez rząd, świadczący usługi opieki zdrowotnej, 
utworzony w celu reagowania na wybuch epidemii COVID-19; 

vii. Pomocnicze obiekty mieszkalne certyfikowane przez Wydział Opieki 
Zdrowotnej i Rodziny Stanu Illinois zgodnie z Kodeksem pomocy publicznej 
stanu Illinois, 305 ILCS 5/5-5.01(a); oraz  

viii. Mieszkania z opieką i mieszkania współdzielone licencjonowane przez DPH 
zgodnie z ustawą o mieszkaniach współdzielonych i mieszkaniach z opieką, 
210 ILCS 9.   

 
„Zakład Opieki Zdrowotnej” to pojedyncza forma liczby mnogiej „Zakłady Opieki 
Zdrowotnej”. 

b. „Pracownik służby zdrowia” oznacza wszystkich licencjonowanych lub 
certyfikowanych pracowników służby zdrowia lub ratownictwa medycznego, 
którzy (i) świadczą usługi opieki zdrowotnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
odpowiedzi na epidemię COVID-19 i są do tego upoważnieni; lub (ii) pracują pod 
kierownictwem Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (IEMA) lub DPH 
w odpowiedzi na Ogłoszenie o stanie klęski żywiołowej wydane przez Gubernatora. 

c. „Wolontariusz opieki zdrowotnej” oznacza wszystkich wolontariuszy lub studentów 
medycyny lub pielęgniarstwa, którzy nie posiadają licencji, a którzy (i) świadczą 
usługi, pomoc lub wsparcie w placówce opieki zdrowotnej w odpowiedzi na 
epidemię COVID-19 i są do tego upoważnieni; lub (ii) pracują pod kierownictwem 
IEMA lub DPH w odpowiedzi na Ogłoszenie o stanie klęski żywiołowej wydane 
przez Gubernatora. 

Sekcja 8. Dla celów Sekcji 2 udzielanie pomocy przez szpitale licencjonowane zgodnie z 
Ustawą o licencjonowaniu szpitali w Stanie Illinois, 210 ILCS 85, musi również 
obejmować akceptację przeniesienia pacjenta z COVID-19 z innego szpitala, w tym 
pacjentów szpitala, oraz podmiotów państwowych (łącznie zwanych „podmiotami 



przekazującymi”), które nie posiadają miejsc i możliwości zapewnienia leczenia dla 
pacjenta z COVID-19.  Szpital przyjmujący zaakceptuje takie przeniesienie pacjenta z 
COVID-19, jeśli posiada wystarczającą liczbę miejsc i możliwości zapewnienia leczenia 
pacjenta z COVID-19.  Określając, czy szpital posiada wystarczającą liczbę miejsc i 
możliwości zapewnienia leczenia pacjenta z COVID-19, szpital bierze pod uwagę co 
najmniej możliwość zapewnienia bezpiecznego i skutecznego leczenia zgodnego z 
aktualnymi zaleceniami dotyczącymi zdrowia publicznego oraz dostępnymi zapasami, 
personelem i wolnymi łóżkami. 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 (Wymogi dotyczące pomocy publicznej):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-21(Przymusowe urlopy Departamentu 
Więziennictwa Stanu Illinois): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-22 (Posiedzenia miejskie; Kodeks licencyjny dla 
przedsiębiorców pogrzebowych i balsamistów; objęcie opieką na mocy Ustawy o 
opiece nad dziećmi z 1969 r.; składanie odcisków palców na mocy Ustawy o 
sprawdzaniu przeszłości pracownika służby zdrowia): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-22 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 (Działania Departamentu Finansów i 
Regulacji Zawodowej Stanu Illinois dla licencjonowanych specjalistów 
zaangażowanych w reagowanie na katastrofy):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-24 (Program medycyny sądowej Departamentu 
Spraw Społecznych Stanu Illinois; dochodzenia w sprawach pracowników 
Departamentu Spraw Społecznych Stanu Illinois):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-24 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-25 (Zabezpieczenia i potrącenia z wynagrodzeń): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-25 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-26 (Wydajność szpitala):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-26 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-27 (Pozytywny wynik testu na obecność COVID-
19 w zwłokach): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-27 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-28 (Certyfikacje radiografii przemysłowej):   
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-28 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 



 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-29 (Edukacja osobista lub egzaminy na licencje 
zawodowego ubezpieczyciela): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-29 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-30 (Składanie pozwów o eksmisję z mieszkania ; 
wykonywanie nakazów eksmisji niemieszkaniowych; wygasłe konsularne 
dokumenty identyfikacyjne; elektroniczne dokumenty dla Komisji Praw Człowieka 
Stanu Illinois): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-30, z uwzględnieniem poniższych zmian, jest 
kontynuowane w całości i przedłużane do 29 maja 2020 r.. 
 
Sekcja 3. Wszystkim stanowym i lokalnym funkcjonariuszom organów ścigania stanu 
Illinois poleca się zaprzestanie wykonywania nakazów eksmisji w lokalach mieszkalnych 
i niemieszkalnych, chyba że okaże się, że najemca stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa innych najemców, bezpośrednie i poważne zagrożenie dla 
mienia lub naruszenie obowiązującego kodeksu budowlanego, rozporządzenia 
zdrowotnego lub podobnego przepisu. Żadne z postanowień niniejszego Rozporządzenia 
wykonawczego nie może być interpretowane jako zwolnienie jakiejkolwiek osoby 
fizycznej lub podmiotu z obowiązku zapłaty czynszu, spłaty hipoteki, lub zwolnienia z 
jakiegokolwiek innego zobowiązania osoby fizycznej lub prawnej wynikającego z 
dzierżawy lub umowy najmu, lub hipoteki. Utrzymujące się zapotrzebowanie na niniejszą 
dyrektywę będzie ocenionepo wydaniu przez Gubernatora każdego nowego ogłoszenia o 
stanie klęski żywiołowej. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-31 (Egzamin zawodowy nauczyciela i wymogi 
dotyczące ukończenia studiów): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-31 jest kontynuowane w całości i przedłużane do 29 
maja 2020 r.. 
 

Część 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. 

 
 
 
        ___________________ 
          JB Pritzker, Gubernator 
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