
 
 

23 marca 2020 r.        Rozporządzenie 

Wykonawcze 2020-11 

 

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ZWIĄZKU Z COVID-19  

(COVID-19, ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE NR. 9) 

 

ZWAŻYWSZY, że ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, w dniu 9 marca 2020 r. uznałem 

wszystkie hrabstwa stanu Illinois za obszar klęski (Gubernatorska Proklamacja Kataklizmu) w 

odpowiedzi na epidemię koronawirusa 2019 (COVID-19); oraz  

ZWAŻYWSZY, że w krótkim czasie COVID-19 szybko rozprzestrzenił się w całym stanie 

Illinois, co wymagało zaktualizowanych i bardziej rygorystycznych wytycznych ze strony 

federalnych, stanowych i lokalnych urzędników ds. zdrowia publicznego; oraz  

ZWAŻYWSZY, że dla zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie 

Illinois oraz dla zapewnienia, że nasz system świadczenia opieki zdrowotnej jest w stanie służyć 

chorym, uważam za konieczne podjęcie dodatkowych środków zgodnych z wytycznymi 

dotyczącymi zdrowia publicznego w celu spowolnienia i powstrzymania rozprzestrzeniania się 

COVID-19; oraz 

ZWAŻYWSZY, że wydałem kilka zarządzeń wykonawczych w związku z wybuchem epidemii 

COVID-19, z których niektóre wymagają drobnych zmian w celu doprecyzowania;  

ZWAŻYWSZY, że Departament Więziennictwa stanu Illinois (IDOC) odpowiada obecnie za 

ponad 38 000 więźniów płci męskiej i żeńskiej ulokowanych w 28 placówkach, z których 

zdecydowana większość, ze względu na bliskie sąsiedztwo i kontakt ze sobą w jednostkach 

mieszkalnych i innych obszarach placówek, jest szczególnie narażona na zachorowanie i 

rozprzestrzenianie COVID-19; oraz 

ZWAŻYWSZY, że IDOC ma obecnie ograniczoną zdolność do izolowania i kwarantanny 

więźniów, którzy wykazują objawy COVID-19 lub dają wynik pozytywny; oraz  

ZWAŻYWSZY, że zgodnie z Ujednoliconym Kodeksem Korekt, 730 ILCS 5/3-6-3(a)(3), 

Dyrektor IDOC „może przyznać do 180 dni zaliczenia na poczet kary za dobre postępowanie w 

określonych przypadkach, które Dyrektor uzna za właściwe”, a kwalifikujące się osoby „mogą 

zostać wybrane do otrzymania takiego zaliczenia według uznania Dyrektora lub osoby przez 

niego wyznaczonej”. 

ZWAŻYWSZY, że IDOC musi pilnie kontynuować prace nad przygotowaniem i szybką reakcją 

na COVID-19, a w ramach tych działań dyrektor może być zmuszony do skorzystania z 

uprawnień dyskrecjonalnych przewidzianych w Ujednoliconym Kodeksie Więziennictwa, aby 

zwolnić więźniów, którzy mogą być legalnie zwolnieni i nie stanowią zagrożenia dla 

społeczności; oraz 

W ZWIĄZKU Z TYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi Stanu Illinois 

oraz zgodnie z sekcjami 7(1), 7(2), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego 

stanu Illinois, 20 ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawnieniami zawartymi w przepisach 

dotyczących zdrowia publicznego, niniejszym zarządzam, co następuje: 



Sekcja 1.  Rozporządzenie wykonawcze 2020-10, sekcja 1, ustępy 8 i 18 otrzymują następujące 

brzmienie: 

8 Działalność Służby Publicznej.  Dla celów niniejszego Rozporządzenia 

Wykonawczego, osoby mogą opuścić swoje miejsce zamieszkania, aby pracować 

lub uzyskać świadczenia w ramach Działalności Służby Publicznej, włączając w 

to każdego usługodawcę finansowanego przez Departament Usług Społecznych 

Stanu Illinois, Departament Usług dla Dzieci i Rodziny Stanu Illinois, lub 

Medicaid, który świadczy usługi dla społeczeństwa i włączając w to ośrodki 

obsługiwane przez stan, instytucje lub społeczności lokalne świadczące usługi dla 

społeczeństwa.   

Działalność Służby Publicznej obejmuje, ale nie ogranicza się do: ośrodków 

opieki długoterminowej; wszystkich podmiotów licencjonowanych zgodnie z 

Ustawą o Opiece nad Dziećmi, 225 ILCS 10, z wyjątkiem ośrodków opieki 

dziennej, domów opieki dziennej oraz grupowych domów opieki dziennej;  

ośrodków opieki dziennej licencjonowanych zgodnie z sekcją 1, paragraf 12(s) 

niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego; programów dziennych zwolnionych 

z licencji na podstawie Tytułu 89 Kodeksu Administracyjnego stanu Illinois, 

sekcje 377. 3(a)(1)-(a)(4), (b)(2) i (c); programy dzienne zwolnione z obowiązku 

posiadania licencji na podstawie tytułu 89 Kodeksu Administracyjnego stanu 

Illinois, sekcja 377. 3(d) (z zastrzeżeniem warunków dotyczących zwolnionych z 

licencji domów opieki dziennej określonych w Sekcji 1, Paragraf 12(s) 

niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego); miejsca zamieszkania i schroniska 

dla dorosłych, seniorów, dzieci i/lub osób z niepełnosprawnością rozwojową, 

niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami używania substancji i/lub 

chorobami psychicznymi; obiekty przejściowe; miejsca zamieszkania w celu 

świadczenia usług dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i/lub 

rozwojową, seniorów, dorosłych i dzieci; biura terenowe świadczące usługi i 

pomagające w określeniu podstawowych potrzeb, w tym w zakresie wyżywienia, 

pomocy finansowej, opieki medycznej, opieki nad dziećmi, usług zawodowych, 

usług rehabilitacyjnych; ośrodki rozwojowe; agencje adopcyjne; przedsiębiorstwa 

zapewniające wyżywienie, schronienie i usługi socjalne oraz inne potrzeby 

życiowe dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i/lub rozwojową 

oraz innych osób wymagających pomocy.  

 

Działalność Służby Publicznej należy rozumieć szeroko, aby uniknąć 

jakiegokolwiek wpływu na świadczenie usług społecznych, szeroko 

zdefiniowanych.  

 

18 Żaden z przepisów niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego w żaden 

sposób nie zmienia ani nie modyfikuje istniejących organów prawnych 

umożliwiających państwu, powiatowi lub organowi samorządu terytorialnego 

nakazanie (1) przeprowadzenia kwarantanny lub izolacji, która może wymagać od 

osoby fizycznej przebywania w określonej nieruchomości mieszkalnej lub 

placówce medycznej przez określony czas, w tym przez czas trwania sytuacji 

zagrożenia zdrowia publicznego, lub (2)  zamknięcia określonej placówki na czas 

określony, w tym przez czas trwania tej sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego.  

Żaden z przepisów niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego nie może w 

żaden sposób zmienić ani zmodyfikować istniejących przepisów prawnych 

umożliwiających organowi hrabstwa lub samorządu lokalnego wprowadzenie w 

życie przepisów, które są bardziej rygorystyczne niż te zawarte w niniejszym 

Rozporządzeniu Wykonawczym. 

 

Sekcja 2: Rozporządzenie Wykonawcze 2020-10, sekcja 1, paragraf 12(s) otrzymuje następujące 

brzmienie: 

s. Ośrodki opieki dziennej dla pracowników wyłączonych na mocy 

niniejszego Rozporządzenia.  Ośrodki opieki dziennej, którym przyznano 

specjalne zezwolenie zgodnie z tytułem 89, sekcja  407.500 Kodeksu 

Administracyjnego stanu Illinois, regulującego Programy Opieki dziennej w 

nagłych wypadkach dla dzieci pracowników nie objętych niniejszym 



Rozporządzeniem i dopuszczonych do pracy w zakresie 

dozwolonym.  Wymagania licencyjne dla domów opieki dziennej zgodnie z 

sekcją 4 Ustawy o Opiece nad Dziećmi, 225 ILCS 10/4, zostają niniejszym 

zawieszone dla domów rodzinnych, które przyjmują do 6 dzieci na czas 

obowiązywania Gubernatorskiej Proklamacji Kataklizmu.   

Sekcja 3: Rozporządzenie Wykonawcze 2020-05, sekcja 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Wymóg zgodnie z 105 ILCS 5/10-20.56(b) dla okręgów szkolnych Illinois, aby 

uzyskać zgodę rady szkolnej przed ustanowieniem i prowadzeniem programu 

korzystania z elektronicznego nauczania (e-learning) jest zawieszony w czasie 

obowiązywania Gubernatorskiej Proklamacji Kataklizmu.  Ponadto, każdy 

program nauczania drogą elektroniczną realizowany zgodnie z niniejszym 

Rozporządzeniem Wykonawczym nie musi spełniać wymogu przeprowadzenia 

przesłuchania publicznego zgodnie z 105 ILCS 5/10-20.56(c) lub wymogu 

przekazania protokołu nauczycielom, personelowi i uczniom na 30 dni przed 

wdrożeniem zgodnie z 105 ILCS 5/10-20.56(d)(10). Jednakże, każdy program 

nauczania drogą elektroniczną przyjęty zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem 

Wykonawczym musi być zweryfikowany przez regionalne biuro edukacji lub 

centrum usług pośrednich dla okręgu szkolnego, które musi upewnić się, że 

specyficzne potrzeby uczniów, w tym uczniów szkół specjalnych i uczących się 

języka angielskiego, są spełnione, zgodnie z wymogami 105 ILCS 5/10-20.56(b).  

Regionalne biura edukacji i centra usług pośrednich nie mogą odmówić 

zatwierdzenia planu nauczania drogą elektroniczną wyłącznie na podstawie 5 

godzin nauki lub pracy w szkole wymaganych przez 105 ILCS 5/10-19.05, o ile 

regionalne biura edukacji lub centra usług pośrednich ustalą, że plan zapewnia 

uczniom znaczące możliwości nauki, niezależnie od 105 ILCS 10-20.56(d)(1).  

Elektroniczny program nauczania przyjęty zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem 

Wykonawczym może przekroczyć liczbę dni nadzwyczajnych w zatwierdzonym 

kalendarzu szkolnym, niezależnie od 105 ILCS 5/10-20.56(b). 

 

Sekcja 4: W okresie obowiązywania Gubernatorskiej Proklamacji Kataklizmu, zawieszone 

zostaje postanowienie Ujednoliconego Kodeksu Więziennictwa, 730 ILCS 5/3-6-3(a)(5), 

zobowiązujące Departament Więziennictwa do powiadomienia prokuratora (prokuratorów) 

danego państwa z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni w przypadku, gdy więzień otrzyma 

wcześniejszą datę zwolnienia wynikającą z uzyskanego zaliczenia kary za dobre postępowanie. 

W związku z jakimkolwiek zwolnieniem na mocy niniejszego przepisu prawa, Departament 

Więziennictwa podejmie kroki w celu zapewnienia, że prokurator lub prokuratorzy państwowi 

zostaną powiadomieni z jak największym wyprzedzeniem lub tak szybko, jak to możliwe. 

 

 

   

       _______________________   

       JB Pritzker, Gubernator 

 

 

Wydane przez Gubernatora 23 marca 2020 r. 

Złożone przez Sekretarza Stanu 23 marca 2020 r. 

 
 


