20 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Wykonawcze 2020-29

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 27)
ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19) jest nową, ciężką, ostrą chorobą układu
oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i ma
objawy podobne do grypy; 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 liczba przypadków COVID-19 w stanie Illinois rośnie wykładniczo i w
coraz większej liczbie miejsc w stanie Illinois, co prowadzi do coraz większej liczby zgonów;
oraz
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 epidemii COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie Wykonawcze 2020-10, przedłużone przez
Rozporządzenie Wykonawcze 2020-18, upoważniło mieszkańców stanu Illinois do pozostania w
domu, chyba że rozporządzenie to stanowi inaczej, oraz do zaprzestania wszelkich innych niż
istotne działalności i operacji w obrębie stanu na pozostałą część Gubernatorskich Ogłoszeń
Stanu Klęski Żywiołowej; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 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
tworzą Gubernatorskie Ogłoszenia Stanu Klęski Żywiołowej) w odpowiedzi na gwałtowny
rozwój epidemii COVID-19; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Rozporządzenie wykonawcze 2020-10 określa „usługi ubezpieczeniowe”
jako kategorię podstawowych działalności i operacji; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Departament Ubezpieczeń stanu Illinois licencjonuje niektórych
specjalistów w dziedzinie ubezpieczeń w stanie Illinois na mocy swoich uprawnień określonych
w Kodeksie ubezpieczeń stanu Illinois, 215 ILCS 5/1 i następnych; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE Kodeks ubezpieczeń stanu Illinois wymaga, by ubezpieczyciele w stanie
Illinois ukończyli pewne kursy edukacyjne i egzaminy osobiście przed wydaniem lub
odnowieniem licencji zawodowych z Departamentu Ubezpieczeń; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE ze względu na nakaz pozostawania w domach i zakaz spotkań grupowych,
a także w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się COVID-19 i ochrony zdrowia publicznego,

instytucje edukacyjne odwołały wcześniej zaplanowane kursy i egzaminy ubezpieczeniowe
realizowane w salach lekcyjnych, co uniemożliwia niektórym licencjonowanym specjalistom
ubezpieczeniowym spełnienie niektórych ustawowych wymogów licencyjnych w określonych
ramach czasowych; oraz
ZWAŻYWSZY, ŻE uważam, że konieczne jest umożliwienie utrzymania licencji na
ubezpieczenia zawodowe przy jednoczesnym wprowadzeniu w życie środków zdystansowania
społecznego określonych w rozporządzeniu wykonawczym 2020-10, co jest ważne dla dalszego
licencjonowania i zatrudniania pracowników sektora ubezpieczeń oraz ich zdolności do
świadczenia konsumentom niezbędnych usług ubezpieczeniowych w czasie tej pandemii;
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z
sekcjami 7(1), 7(2), 7(8) i 7(12) ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois, 20
ILCS 3305, zarządzam:
Sekcja 1. W czasie trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, następujące
szczegółowe przepisy Kodeksu ubezpieczeniowego stanu Illinois oraz towarzyszące mu
przepisy, które wymagają osobistego wykształcenia i/lub egzaminów w określonych ramach
czasowych w celu utrzymania lub uzyskania profesjonalnej licencji ubezpieczeniowej są
zawieszone tylko w zakresie określonym poniżej:
a) Wymagania dotyczące godzin zajęć szkoleniowych dla wystawców ubezpieczeń i
licencji publicznych regulatorów określone w 215 ILCS 5/500-30(a)(3) i (b), oraz
5/1565(a) i towarzyszących przepisów w 50 Kodeksie Administracyjnym stanu
Illinois 3119.50(b) i 3118.65(a), są zawieszone w zakresie niezbędnym do
umożliwienia wymaganych godzin zajęć, które mają być wykonane za
pośrednictwem webinariów lub innego zatwierdzonego nauczania na odległość.
b) Ograniczenie czasowe licencji wystawców ubezpieczeń wydanych zgodnie z 215
ILCS od 5/500-65 do 90 dni zostaje zawieszone na czas trwania Gubernatorskich
Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej. Licencje, które wygasły lub mają wygasnąć w
okresie obowiązywania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej, zostają
przedłużone na czas trwania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej.
c) Wymóg określony w 215 ILCS 5/500-25(a), zgodnie z którym obie części
dwuczęściowego testu wystawcy muszą być zdane w odstępie 90 dni, zostaje
zawieszony na czas trwania Gubernatorskich Ogłoszeń Stanu Klęski Żywiołowej.
Sekcja 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego 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 Rozporządzenia wykonawczego, które może zostać wprowadzone w
życie bez nieważnego postanowienia lub zastosowania. Aby osiągnąć ten cel, przepisy
niniejszego Rozporządzenia Wykonawczego uznaje się za rozdzielne.
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JB Pritzker, Gubernator
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