6 kwietnia 2020 r.

Poprawione
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-21

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 19)
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, w dniu 9 marca 2020 r.
ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois jako obszar klęski żywiołowej (Pierwsze
Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej) w odpowiedzi na wybuch choroby
koronawirusowej 2019 r. (COVID-19); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na gwałtowny rozwój COVID-19, 1 kwietnia 2020 r.
ponownie ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej (Drugie
Gubernatorskie Ogłoszenie Stanu Klęski Żywiołowej które, wraz z Pierwszym Gubernatorskim
Ogłoszeniem Stanu Klęski Żywiołowej, tworzy Gubernatorskie Ogłoszenia Stanu Klęski
Żywiołowej); oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w krótkim okresie COVID-19 szybko rozprzestrzeniła 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 w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie
Illinois oraz zapewnienia, że nasz system świadczenia opieki zdrowotnej jest w stanie służyć
chorym, uważam za konieczne podjęcie dodatkowych środków zgodnych z wytycznymi
dotyczącymi zdrowia publicznego, aby spowolnić i powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, polegający na zachowaniu co najmniej
sześciostopowego dystansu między ludźmi, jest najważniejszą strategią minimalizacji
rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych społecznościach, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre populacje są w większym stopniu zagrożone wystąpieniem
poważniejszych chorób w wyniku COVID-19, w tym osoby starsze oraz osoby cierpiące na
poważne przewlekłe schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, choroby płuc lub inne
schorzenia psychiczne lub fizyczne; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Więziennictwa stanu Illinois („IDOC”) liczy obecnie ponad
36 000 więźniów płci męskiej i żeńskiej w 28; placówkach, z których zdecydowana większość,
ze względu na bliskie sąsiedztwo i kontakt ze sobą w jednostkach mieszkalnych i jadalniach, jest
szczególnie narażona na kontraktowanie i rozprzestrzenianie się COVID-19; oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE IDOC ma obecnie ograniczoną zdolność do izolowania i poddawania
kwarantannie więźniów, którzy wykazują objawy COVID-19 lub mają pozytywny wynik testu
na COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zapewnienia, że dyrektor IDOC może podjąć wszelkie niezbędne
kroki, zgodne z wytycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu
się COVID-19 w placówkach IDOC i zapewnić niezbędną opiekę zdrowotną osobom, na które
wpływ ma COVID-19, niezbędne jest zapewnienie dyrektorowi dyskrecji w zakresie korzystania
z urlopów medycznych, aby umożliwić więźniom wymagającym szczególnej troski medycznej
czasowe opuszczenie placówek IDOC, gdy jest to konieczne i właściwe oraz biorąc pod uwagę
zdrowie i bezpieczeństwo więźnia, jak również zdrowie i bezpieczeństwo innych więźniów i
pracowników placówek IDOC oraz społeczności;
NINIEJSZYM, 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, zarządzam, ze skutkiem natychmiastowym i na pozostały czas trwania
Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, co następuje:
Sekcja 1. Niniejszym zawiesza się następujące przepisy Ujednoliconego kodeksu więziennictwa
stanu Illinois, 730 ILCS 5/3-11-1, zezwalające na przepustki więźniów z IDOC: (a) jak
określono w sekcji (a), pod warunkiem, że dopuszczalny okres czasu dla przepustek, wyrażenie
„na okres czasu nieprzekraczający 14 dni” jest zawieszone, a okresy przepustek są dozwolone do
czasu zakończenia trwania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej, określonego
przez dyrektora IDOC; oraz (b) jak określono w sekcji (a)(2), wyrażenie „w celu uzyskania usług
medycznych, psychiatrycznych lub psychologicznych, gdy odpowiednie usługi nie są dostępne w
inny sposób” jest zawieszone, a przepustki w celach medycznych, psychiatrycznych lub
psychologicznych są dozwolone według uznania dyrektora i zgodnie z wytycznymi osoby
pełniącej obowiązki dyrektora medycznego IDOC.
Sekcja 2. IDOC przedstawia zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, jeśli jest to
konieczne do realizacji intencji niniejszego rozporządzenia wykonawczego.
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