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Wykonawcze 2020-12

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ZWIĄZKU Z COVID-19
(COVID-19, ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE NR. 10)
ZWAŻYWSZY, że pod koniec 2019 r. pojawił się nowy, znaczący wybuch epidemii
Koronawirusa 2019 (COVID-19); oraz
ZWAŻYWSZY, że niektóre grupy społeczne są w większym stopniu zagrożone wystąpieniem
poważniejszych dolegliwości w wyniku wystąpienia COVID-19, w tym osoby starsze oraz osoby
cierpiące na poważne przewlekłe schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, choroby płuc lub
inne schorzenia; oraz
ZWAŻYWSZY, że COVID-19 jest nową, ciężką, ostrą chorobą układu oddechowego, która
może rozprzestrzeniać się wśród ludzi za pośrednictwem dróg oddechowych i ma objawy
podobne do grypy; oraz
ZWAŻYWSZY, że ja, JB Pritzker, gubernator stanu Illinois, w dniu 9 marca 2020 r. uznałem
wszystkie hrabstwa stanu Illinois za obszar klęski żywiołowej („Gubernatorska Proklamacja
Kataklizmu”);
oraz
ZWAŻYWSZY, że w dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia określiła COVID19
jako
pandemię;
oraz
ZWAŻYWSZY, że pomimo wysiłków zmierzających do powstrzymania rozprzestrzeniania się
COVID-19, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i federalne Ośrodki Kontroli i Zapobiegania
Chorobom (CDC) zadeklarowały, że spodziewane jest jego rozprzestrzenianie się; oraz
ZWAŻYWSZY, że w społecznościach, w których występują potwierdzone przypadki COVID19, CDC zaleca obecnie środki zapobiegawcze, w tym stosowanie dystansu społecznego,
pozostawanie w domu, gdy jest się chorym, pozostawanie w domu, gdy członek rodziny jest
chory z objawami choroby układu oddechowego lub gdy został do tego poinstruowany przez
urzędników publicznej służby zdrowia lub pracownika służby zdrowia, a także trzymanie się z
dala od innych, którzy są chorzy; oraz
ZWAŻYWSZY, że dystans społeczny, który polega na zachowaniu przynajmniej 6 stóp
odległości pomiędzy poszczególnymi osobami, jest najważniejszą strategią minimalizowania
rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych społecznościach; oraz
ZWAŻYWSZY, że obecna dostępność testów ujawniła dalsze rozprzestrzenianie się
potwierdzonych przypadków w całym stanie Illinois i przewiduje się, że zwiększone możliwości
testowania wykazałyby, że COVID-19 krąży w społecznościach w całym stanie Illinois, które
obecnie nie zidentyfikowały potwierdzonego przypadku; oraz
ZWAŻYWSZY, że ciągłe rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz zagrożenie, jakie wirus
stanowi dla zdrowia i samopoczucia społeczeństwa, wymaga zwiększenia liczby pracowników
służby zdrowia, aby zapewnić wystarczającą liczbę lekarzy, którzy pomogą wesprzeć reakcję
służby zdrowia na pandemię COVID-19 w stanie Illinois; oraz

ZWAŻYWSZY, że CDC, zwracając uwagę na potrzebę ograniczenia liczby niepotrzebnych
wizyt w placówkach opieki zdrowotnej i zapobiegania przenoszeniu wirusów układu
oddechowego w tych placówkach, zaleca obecnie, by podmioty świadczące opiekę zdrowotną
zwiększyły wykorzystanie systemów telehealth, formalnych lub innych, do oceny i opieki nad
pacjentami w celu zmniejszenia liczby osób wymagających opieki w placówkach; oraz
ZWAŻYWSZY, że w dniu 20 marca 2020 r. wydałem Rozporządzenie Wykonawcze 2020-10
zakazujące gromadzenia się więcej niż dziesięciu osób, z wyjątkiem ograniczonych działań
określonych w tym rozporządzeniu, oraz zobowiązujące osoby fizyczne do przebywania w
swoim domu lub miejscu zamieszkania, z wyjątkiem wykonywania niezbędnej aktywności,
pełnienia istotnych funkcji państwowych lub prowadzenia niezbędnej działalności gospodarczej;
oraz
ZWAŻYWSZY, że priorytetem Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois jest
ograniczenie potencjalnego narażenia pracowników służby zdrowia na działanie COVID-19, w
tym tych, którzy świadczą usługi w zakresie opieki zdrowotnej w domu, usług domowych i
agencji opieki domowej oraz obsługiwanych przez nich pacjentów; oraz
ZWAŻYWSZY, że Departament Sprawiedliwości dla Nieletnich w Illinois (IDJJ) ma młodzież
w swoim areszcie w pięciu Centrach Młodzieżowych Illinois na terenie tego stanu i ta młodzież,
ze względu na ich bliskie sąsiedztwo i kontakt ze sobą w mieszkaniach i innych obszarach
obiektów, jest narażona na kontraktowanie i rozprzestrzenianie COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, że zgodnie z Ujednoliconym Kodeksem Więziennictwa, 730 ILCS 5/3-2. 5-20,
IDJJ jest upoważniony do określenia daty zwolnienia młodzieży do opieki zastępczej oraz
warunków zwolnienia do opieki zastępczej dla młodzieży przydzielonej do Zakładu na
podstawie Sekcji 5-750 Nieletnich Ustawy Sądowej z 1987 roku; oraz,
ZWAŻYWSZY, że IDJJ musi pilnie kontynuować prace nad przygotowaniem i szybką reakcją
na COVID-19, a w ramach tych wysiłków dyrektor IDJJ może być zmuszony do skorzystania z
uprawnień dyskrecjonalnych przewidzianych w Ujednoliconym Kodeksie Więziennictwa, w celu
wypuszczenia młodzieży na wolność,
ZWAŻYWSZY, że Ustawa o Górnictwie Węglowym, 225 ILCS 705, wymaga, aby
comiesięczne egzaminy przeprowadzane przez Górniczą Komisję Egzaminacyjną były
przeprowadzane osobiście i pod przysięgą wnioskodawcy, w miejscu publicznym; oraz
ZWAŻYWSZY, że nie wiadomo, ilu kandydatów przybędzie na egzamin certyfikacyjny
przeprowadzany przez Górniczą Komisję Egzaminacyjną w danym dniu egzaminu; oraz
ZWAŻYWSZY, że konieczne i właściwe jest zawieszenie egzaminów certyfikacyjnych przez
Górniczą Komisję Egzaminacyjną w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i
ochrony zdrowia publicznego; oraz
ZWAŻYWSZY, że konieczne i właściwe jest, aby stan Illinois niezwłocznie podjął środki w
celu promowania i zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców stanu w odpowiedzi na
wybuch epidemii COVID-19, włączając w to środki mające na celu zapewnienie świadczenia i
zakresu usług opieki zdrowotnej, podczas gdy wielu członków społeczeństwa, w tym dostawców
usług opieki zdrowotnej, zachoruje na COVID-19;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi Stanu Illinois oraz
zgodnie z sekcjami 7(1), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois,
20 ILCS 3305, niniejszym zarządzam, co następuje:
Sekcja 1. W okresie obowiązywania Gubernatorskiej Proklamacji Kataklizmu, zawiesza się
przepisy ustawy o sprawdzaniu przeszłości pracowników służby zdrowia (Healthcare Worker
Background Check Act), 225 ILCS 46/33(g), które zakazują zatrudniania osoby fizycznej do
pracy w charakterze dyplomowanego asystenta pielęgniarskiego, jeżeli osoba ta była nieaktywna
zawodowo w Rejestrze Pracowników Służby Zdrowia, jeżeli (1) była nieaktywna zawodowo
przez okres nie dłuższy niż 5 lat, (2) miała dobrą reputację w momencie, gdy stała się

nieaktywna, oraz (3) wypełniła i złożyła wszelkie formularze wymagane przez Departament
Zdrowia Publicznego.
Sekcja 2. W czasie obowiązywania Gubernatorskiej Proklamacji Kataklizmu, przepis w ustawie
o sprawdzaniu przeszłości pracowników służby zdrowia, 225 ILCS 46/33(l), ograniczający
warunkowe zatrudnienie certyfikowanych asystentów pielęgniarskich do 3 miesięcy w
oczekiwaniu na wyniki sprawdzania historii karnej na podstawie odcisków palców, zostaje
zawieszony. Departament Zdrowia Publicznego nie zezwala dyplomowanemu asystentowi
pielęgniarskiemu na kontynuowanie warunkowego zatrudnienia przez okres dłuższy niż 6
miesięcy bez uzyskania wyników badania historii karnej na podstawie odcisków palców.
Sekcja 3. W czasie obowiązywania Gubernatorskiej Proklamacji Kataklizmu, zawieszone zostaje
postanowienie Ujednoliconego Kodeksu Więziennictwa, 730 ILCS 5/3-2.5-85, zobowiązujące
Departament Sprawiedliwości dla Nieletnich do pisemnego zawiadomienia Prokuratury
Stanowej co najmniej na 30 dni przed planowaną datą wypuszczenia nieletnich na wolność. W
związku z jakimkolwiek zwolnieniem na mocy niniejszego przepisu prawa, Departament
Sprawiedliwości ds. Nieletnich podejmie kroki w celu zapewnienia, że Prokuratura Stanowa
zostanie powiadomiona z jak największym wyprzedzeniem lub tak szybko, jak to możliwe.
Sekcja 4. W czasie obowiązywania Gubernatorskiej Proklamacji Kataklizmu, zawiesza się
przepis Ustawy o Górnictwie Węglowym, 225 ILCS 705/8.06, zobowiązujący Górniczą Komisję
Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminu raz w każdym miesiącu kalendarzowym.

_______________________
JB Pritzker, Gubernator
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