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Rozporządzenie wykonawcze 2020 - 07
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
DOTYCZĄCE COVID-19 (ROZPORZĄDZENIE
WYKONAWCZE COVID-19 NR 5)

ZWAŻYWSZY, ŻE pod koniec 2019 r. pojawiła się nowa i istotna epidemia choroby
koronawirusowej 2019 (COVID-19); oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 jest nową poważną ostrą chorobą układu oddechowego, która
może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez transmisje oddechowe i objawiać się objawami
podobnymi do grypy; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre populacje są bardziej narażone na cięższą chorobę w wyniku
COVID-19, w tym osoby starsze i osoby cierpiące na poważne przewlekłe choroby, takie jak
choroby serca, cukrzyca lub choroby płuc; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE pomimo wysiłków zmierzających do ograniczenia COVID-19 Światowa
Organizacja Zdrowia i Centrum Kontroli Chorób (CDC, Center for Disease Control) wskazują,
że choroba ta się rozprzestrzeni; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE w społecznościach z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 organizacja
CDC obecnie zaleca środki łagodzące, w tym dystansowanie społeczne, pozostawanie w domu w
razie choroby, pozostawanie w domu, gdy członek gospodarstwa domowego jest chory i ma
objawy choroby układu oddechowego lub po otrzymaniu takiego polecenia od urzędników
opieki zdrowotnej lub pracownika służby zdrowia oraz trzymanie się z dala od chorych; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE CDC obecnie zaleca odwołanie lub przełożenie wydarzeń osobistych,
które obejmują 50 lub więcej osób; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, który polega na zachowaniu co najmniej sześciu stóp
odległości między ludźmi, jest najważniejszą strategią minimalizacji rozprzestrzeniania się
COVID-19 w naszych społecznościach; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Zdrowia Publicznego (Department of Public Health) stanu
Illinois zaleca mieszkańcom Illinois unikanie spożywania posiłków grupowych w miejscach
publicznych, takich jak bary i restauracje, co zwykle wiąże się z dłuższym bliskim kontaktem
towarzyskim, w przeciwieństwie do zalecanej praktyki dystansu społecznego; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE często używane powierzchnie w miejscach publicznych, w tym bary i
restauracje, jeśli nie są często czyszczone i dezynfekowane, również stwarzają ryzyko
ekspozycji; oraz,

ZWAŻYWSZY, ŻE obecnie dostępne testy wykazały dalsze rozprzestrzenianie się
potwierdzonych przypadków w całym stanie Illinois i oczekuje się, że szerzej zakrojone testy
wykazałaby, że wirus COVID-19 krąży w społecznościach w Illinois, w których dotąd nie
zidentyfikowano potwierdzonego przypadku; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE liczba podejrzewanych przypadków COVID-19 w Illinois rośnie
wykładniczo i w większej liczbie lokalizacji w Illinois, co wskazuje, że potrzebne są drastyczne
środki dystansowania społecznego, nawet w społecznościach, w których nie zidentyfikowano
jeszcze potwierdzonych przypadków, w celu zmniejszenia liczby osób, które mogą zachorować
w dowolnym momencie i ze względu na możliwość wyczerpania naszych zasobów opieki
zdrowotnej; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE ciągłe rozprzestrzenianie się COVID-19 i niebezpieczeństwo, jakie wirus
stwarza dla zdrowia i dobrego samopoczucia społeczeństwa, wymagają ograniczenia konsumpcji
żywności i napojów w lokalach; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE agencjom państwowym polecono tymczasowe ograniczenie działalności i
siły roboczej do podstawowej misji i niezbędnych operacji, zachęcając w miarę możliwości do
pracy zdalnej; i,
ZWAŻYWSZY, ŻE ustawa o kontroli alkoholu z 1934 r., 235 ILCS 5, „powinna być
interpretowana swobodnie, do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców
stanu Illinois”; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, ogłosiłem wszystkie hrabstwa
stanu Illinois jako obszar kataklizmu w dniu 9 marca 2020 r. („Gubernatorska Deklaracja
Kataklizmu”); oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia scharakteryzowała wybuch
COVID-19 jako pandemię; oraz,
ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe dla stanu Illinois jest natychmiastowe podjęcie
środków w celu ochrony zdrowia publicznego w odpowiedzi na wybuch COVID-19;
W ZWIĄZKU Z TYM, na mocy uprawnień powierzonych mi jako gubernatorowi stanu Illinois
oraz zgodnie z sekcjami 7(1), 7(2), 7(3) i 7(8) Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego
Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS 3305), niniejszym zarządzam, co
następuje:
Sekcja 1. Od 16 marca 2020 o 21:00 do 30 marca 2020 r. wszystkie firmy w stanie Illinois,
które oferują jedzenie lub napoje do konsumpcji w lokalu, w tym restauracje, bary, sklepy
spożywcze i hale żywnościowe, muszą zawiesić usługi i nie mogą zezwolić na konsumpcję w
lokalu. Takie firmy mogą i są zachęcane do podawania jedzenia i napojów do spożycia poza
lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z obecnie dozwolonym prawem, za pomocą takich
środków, jak dostawa do domu, dostawa za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego,
podawanie z lokalu do samochodu klienta i odbiór przy krawężniku. Ponadto klienci mogą
wchodzić do lokali w celu zakupu żywności lub napojów na wynos. Jednak zakłady oferujące
żywność lub napoje na wynos, w samochody food truck, muszą zapewnić środowisko, w
którym klienci zachowają odpowiedni dystans społeczny.
Przedsiębiorstwa znajdujące się na lotniskach, w szpitalach i salach jadalnych na uczelniach i
uniwersytetach są zwolnione z wymogów niniejszego zarządzenia. Restauracje hotelowe mogą
nadal zapewniać obsługę pokoju i ją prowadzić. Usługi gastronomiczne mogą być kontynuowane.
Sekcja 2. Od 18 marca 2020 r. wszystkie publiczne i prywatne spotkania w stanie Illinois, w
których ma uczestniczyć co najmniej 50 osób, są zabronione na czas Gubernatorskiej Deklaracji
Kataklizmu. Publiczne lub prywatne spotkanie obejmuje społeczność, aktywność obywatelską,
publiczne spędzanie czasu wolnego, wydarzenia oparte na wierze, spotkania z widzami,
koncerty, zjazdy i wszelkie podobne wydarzenia lub działania, które gromadzą co najmniej 50
osób w jednym pokoju lub jednej przestrzeni na w tym samym czasie. Obejmuje to miejsca takie
jak centra fitness/kluby zdrowia, kręgielnie, prywatne kluby i teatry. Nie obejmuje to miejsc
zapewniających niezbędne towary lub usługi, takich jak sklepy spożywcze, szpitale, apteki, stacje
benzynowe, banki/kasy oszczędnościowe i schroniska. Niniejsze rozporządzenie zmienia sekcję
1 EO 2020-04, która zabraniała gromadzenia 1000 lub więcej osób.

Sekcja 3. Zgodnie z sekcjami 7(2) i 7(3) ustawy o zarządzaniu kryzysowym w Illinois, policja
stanowa Illinois, Departament Zdrowia Publicznego (Department of Public Health) stanu
Illinois, Szef Służby Przeciwpożarowej (State Fire Marshal) i Komisja Kontroli Alkoholu
(Liquor Control Commission) stanu Illinois są zobowiązane do współpracy ze sobą oraz do
korzystania z dostępnych zasobów w celu egzekwowania postanowień niniejszego
zarządzenia wykonawczego w odniesieniu do podmiotów podlegających ich jurysdykcji
zgodnie z prawem stanu Illinois.
Sekcja 4. Żadne z postanowień niniejszego zarządzenia nie może zmieniać ani zastępować
uprawnień Departamentu Zdrowia Publicznego (Department of Public Health) stanu Illinois
zgodnie z sekcją 2310-15 ustawy o uprawnieniach i obowiązkach zdrowia publicznego, 20
ILCS 2310/2310-15.
Sekcja 5. Na czas Gubernatorskiej Deklaracji Kataklizmu przepis ustawy o ubezpieczeniu na
wypadek bezrobocia, 820 ILCS 405/500 (D), wymagający tygodniowego okresu oczekiwania na
zgłoszenie z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, jest zawieszony dla osób, które są bezrobotne i
które w inny sposób kwalifikują się do świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Sekcja 6. W trakcie Gubernatorskiej Deklaracji Kataklizmu zawieszone są przepisy ustawy o
otwartych spotkaniach, 5 ILCS 120, wymagających lub odnoszących się do osobistej obecności
członków organu publicznego. W szczególności zawieszono (1) wymaganie zawarte w 5 ILCS
120/2.01 określające, że „członkowie organu publicznego muszą być fizycznie obecni”; oraz (2)
warunki określone w 5 ILCS 120/7 wskazujące na ograniczenia, gdy dozwolone jest zdalne
uczestnictwo. Zachęca się organy publiczne, aby w miarę możliwości odraczały rozpatrywanie
spraw publicznych. Gdy spotkanie jest konieczne, organy publiczne zachęca się do zapewnienia
dostępu wideo, audio i/lub telefonicznego do spotkań, aby zapewnić, że członkowie
społeczeństwa mogą monitorować spotkanie, oraz do aktualizowania swoich stron
internetowych i kanałów mediów społecznościowych, aby publiczność była w pełni
poinformowana o zmianach w harmonogramach spotkań lub formacie spotkań z powodu

COVID-19, a także o działaniach związanych z COVID-19.
JB Pritzker, Gubernator
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