10 kwietnia 2020 r.
DEKRET 2020-24

DEKRET W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(DEKRET DOTYCZĄCY COVID-19 NR 22)
ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, gubernator stanu Illinois, w dniu 9 marca 2020 r. w
odpowiedzi na wybuch epidemii COVID-19 dnia 9 marca 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa
w stanie Illinois obszarami klęski żywiołowej (Pierwsza proklamacja Gubernatora dot. stanu
klęski żywiołowej), oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w odpowiedzi na wykładnicze rozporzestzrenianie się epidemii COVID-19
dnia 1 kwietnia 2020 r. po raz kolejny ogłosiłem wszystkie hrabstwa w stanie Illinois obszarami
klęski żywiołowej (Druga proklamacja Gubernatora dot. stanu klęski żywiołowej, oraz wraz z
Pierwszą proklamacją Gubernatora dot. stanu klęski żywiołowej, Proklamacje Gubernatora dot.
stanu klęski żywiołowej), oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w krótkim okresie COVID-19 gwałtownie rozprzestrzenił się na terytorium
stanu Illinois, powodując konieczność aktualizacji i wdrożenia bardziej rygorystycznych
wytycznych ze strony federalnych, stanowych oraz lokalnych organów zdrowia publicznego,
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa publicznego w całym stanie
Illinois oraz zapewnienia, że nasz system opieki zdrowotnej jest w stanie służyć osobom chorym,
uważam za konieczne podjęcie dodatkowych, znaczących środków zgodnych z wytycznymi
dotyczącymi zdrowia publicznego w celu spowolnienia i powstrzymania rozprzestrzeniania się
COVID-19, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, polegający na zachowaniu odległości co najmniej
sześciu stóp od innych ludzi, jest najważniejszą strategią minimalizacji rozprzestrzeniania się
COVID-19 w naszych społecznościach, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre populacje, w tym osoby starsze oraz osoby cierpiące na poważne
przewlekłe schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca, choroby płuc lub inne schorzenia
psychiczne lub fizyczne są w większym stopniu zagrożone wystąpieniem poważniejszych chorób
w wyniku COVID-19, oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Usług Społecznych stanu Illinois („DHS”) obecnie zapewnia
zakwaterowanie dla oskarżonych skierowanych na leczenie w ramach państwowych programów
leczenia kryminalistycznego (DHS Forensic Treatment Programs) w zakresie zakresu zdrowia
psychicznego, z których zdecydowana większość, ze względu na ich bliskie sąsiedztwo i kontakt
ze sobą w lokalach mieszkalnych i jadalniach, jest szczególnie narażona na infekcję i
rozpowszechnianie COVID-19, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE wiele sądów nadal rozpatruje te sprawy i nakazuje, aby osoby uznane za
niezdolne do stawienia się na rozprawę lub niewinne z powodu niepoczytalności zostały
przeniesione do programów leczenia kryminalistycznego DHS, a także że w celu spowolnienia
rozprzestrzeniania się COVID-19 niektóre więzienia okręgowe nie przyjmują ponownie osób
objętych programem leczenia kryminalistycznego DHS po zakończeniu terapii, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE DHS ma obecnie ograniczone możliwości zakwaterowania kolejnych osób
jak również izolowania i kwarantanny pacjentów objętych terapią dotyczącą zdrowia
psychicznego, którzy mogą wykazywać objawy lub mieć pozytywne wyniki testów na zarażenie
COVID-19, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na duże zagęszczenie i kontakt z wieloma osobami, osoby
przebywające w więzieniach okręgowych, które zostały uznane za niezdolne do stawienia się na
rozprawę lub niewinne z powodu niepoczytalności i oczekujące na przeniesienie do programów
leczenia kryminalistycznego DHS mogą być zarażone lub mogą mieć objawy COVID-19, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w celu zapewnienia, że Sekretarz DHS może podjąć wszelkie niezbędne
kroki, zgodne z wytycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu
się COVID-19 w programach leczenia kryminalistycznego DHS, niezbędne jest tymczasowe
ograniczenie wzrostu liczby osób przyjmowanych do takich programów, gdy tylko jest to
możliwe i właściwe, poprzez umożliwienie Sekretarzowi ścisłej współpracy z szeryfami
okręgowymi i innymi partnerami w celu kontrolowania tempa transferów, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE pracownicy DHS wykazują już i mogą w przyszłości wykazywać objawy
COVID-19 lub pozytywne wyniki testu na COVID-19, co zakłóca ich zdolność do
wykonywania ich podstawowych obowiązków, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE istotne jest, aby DHS utrzymywał odpowiednią liczbę pracowników
zarówno w swoich państwowych ośrodkach rozwoju, jak i w państwowych szpitalach
psychiatrycznych, zarówno dla bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa, jak i w celu zapewnienia

osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne lub osobom z niepełnosprawnością intelektualną
lub rozwojową niezbędnych usług przez cały okres kryzysu związanego z epidemią COVID-19,
oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE biuro inspektora generalnego DHS prowadzi dochodzenie w sprawie
zarzutów dotyczących nadużyć, zaniedbań i wyzysku finansowego w państwowych szpitalach
psychiatrycznych i ośrodkach rozwojowych, a w trakcie dochodzenia może przed wydaniem
ostatecznego sprawozdania z dochodzenia dokonać wstępnych ustaleń co do tego, czy zarzuty te
są uzasadnione, nieuzasadnione czy bezpodstawne, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Kodeks stanu Illinois (405 ILCS 5/3-210) stanowi, że „[j]eśli dochodzenie
w sprawie zgłoszenia podejrzenia nadużycia skierowanego przeciwko odbiorcy usług wskazuje,
w oparciu o wiarygodne dowody, że pracownik ośrodka zdrowia psychicznego lub
niepełnosprawności rozwojowej jest sprawcą nadużycia, pracownik ten zostanie niezwłocznie
pozbawiony dalszego kontaktu z odbiorcami usług ośrodka, w oczekiwaniu na wynik
jakiegokolwiek dalszego dochodzenia, postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego
przeciwko temu pracownikowi”, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Kodeks stanu Illinois (20 ILCS 1305/1-17(s)) stanowi, że „[G]eneralny
Inspektor zgłasza do Rejestru Pracowników Służby Zdrowia Departamentu Zdrowia
Publicznego, będącego rejestrem publicznym, tożsamość i ustalenia dotyczące każdego
pracownika placówki lub agencji, przeciwko któremu sporządzono ostateczne sprawozdanie z
dochodzenia zawierające uzasadniony zarzut wykorzystywania fizycznego lub seksualnego,
wyzysku finansowego lub rażącego zaniedbania osoby fizycznej”, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z Kodeksem stanu Illinois (405 ILCS 5/3-210), po otrzymaniu
zakazu kontaktu z odbiorcami usług w trakcie dogłębnego i niezależnego badania zarzutów,
prawo zezwala pracownikom stanowym na powrót do pracy na stanowiskach związanych z
bezpośrednią opieką, jeśli Biuro Inspektora Generalnego DHS wydało ostateczny raport z
dochodzenia, stwierdzający, że: (1) zarzuty są nieuzasadnione lub bezpodstawne lub (2) zarzuty
są uzasadnione, ale nie osiągają poziomu, który należy zgłosić do Rejestru Pracowników Służby
Zdrowia Departamentu Zdrowia Publicznego (HCWR), oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w wielu przypadkach istnieje opóźnienie pomiędzy dojściem do wniosku
przez Biuro Inspektora Generalnego DHS, że zarzut jest nieuzasadniony, bezpodstawny lub

uzasadniony, ale nie podlegający zgłoszeniu do HCWR, a wydaniem ostatecznego raportu z
dochodzenia, oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE zawieszenie ustawowego wymogu, zgodnie z którym taki powrót do pracy
musi być opóźniony do czasu wydania przez Biuro Inspektora Generalnego DHS ostatecznego
raportu z dochodzenia, pozwoli pracownikom powracającym na stanowisko związane z
bezpośrednią opieką zgodnie z ustaleniami Biura Inspektora Generalnego DHS na szybszy
powrót na to stanowisko związane z bezpośrednią opieką i umożliwi zapewnienie
odpowiedniego personelu i niezbędnych usług pacjentom cierpiącym na zaburzenia psychiczne
lub mieszkańcom z niepełnosprawnością intelektualną lub rozwojową przez cały okres trwania
kryzysu związanego z epidemią COVID-19,
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z
art. 7(1), 7(2), 7(8) oraz 7(12) Ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (20
ILCS 3305), oraz zgodnie z uprawnieniami określonymi w stanowych przepisach dotyczących
zdrowia publicznego, zarządzam, co następuje, ze skutkiem od dnia 10 kwietnia 2020 r. i na
pozostały okres obowiązywania Proklamacji Gubernatora dot. stanu klęski żywiołowej:
Punkt 1. W okresie obowiązywania i przez okres nie dłuższy niż trzydzieści dni po zakończeniu
obowiązywania Proklamacji Gubernatora dot. stanu klęski żywiołowej zawieszone są
następujące przepisy ustawowe: Art. 104-17(b), 104-23(b)(3), 104-25(b) i 104-26(c)(2) Kodeksu
postępowania karnego stanu Illinois z 1963 r., jak również art. 5-2-4(a) Ujednoliconego kodeksu
więziennictwa stanu Illinois. W związku z tym wszystkie przyjęcia do programów leczenia
kryminalistycznego Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois ze wszystkich więzień
okręgowych stanu Illinois zostają zawieszone, z wyjątkami według wyłącznego uznania
Sekretarza Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois. Sekretarzowi poleca się ścisłą
współpracę z szeryfami okręgowymi i innymi partnerami w celu zapewnienia bezpieczeństwa
osób, które zostałyby przeniesione do programów leczenia kryminalistycznego DHS, jak
również do więzień okręgowych i zakładów DHS.
Punkt 2. W okresie obowiązywania i przez okres nie dłuższy niż trzydzieści dni po zakończeniu
obowiązywania Proklamacji Gubernatora dot. stanu klęski żywiołowej, zawieszone zostają
niniejszym określone postanowienia 405 ILCS 5/3-210 mające zastosowanie do pracowników
Departamentu Usług Społecznych stanu Illinois, zgodnie z ustaleniami niezależnego Biura
Inspektora Generalnego DHS, w dowolnej z następujących kategorii: (1) pracownicy, w
stosunku do których prowadzone jest dochodzenie w sprawie zachowania, które, jeśli jest

uzasadnione, nie skutkowałoby rozwiązaniem stosunku pracy lub umieszczeniem ich w HCWR
(łącznie z zarzutami, w przypadku których, jeśli są uzasadnione, Generalny Inspektor DHS: (a)
nie miałby ustawowego obowiązku zgłaszania ich do HCWR lub (b) zastrzegałby, że nie
uzasadniają one umieszczenia pracownika w HCWR, ze względu na charakter zarzucanego
zachowania), lub (2) pracownicy, którzy są przedmiotem dochodzenia OIG, które zostało
zakończone lub zasadniczo zakończone, a Biuro Generalnego Inspektora DHS doszło do
niezależnego wniosku, że zarzuty wobec pracownika w końcowym raporcie z dochodzenia OIG
będą nieuzasadnione lub bezpodstawne..
Punkt 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Dekretu 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
Dekretu, który może zostać wprowadzone w życie bez takiego nieważnego postanowienia lub
zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy niniejszego Dekretu uznaje się za rozdzielne.
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