
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 czerwca 2020 r.    ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2020-42 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE W ODPOWIEDZI NA COVID-19 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 40) 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19), nowa ostra choroba zakaźna układu 
oddechowego, gwałtownie rozprzestrzeniła się w całym stanie Illinois, wymagając 
rygorystycznych wytycznych ze strony federalnych, stanowych i lokalnych urzędów zdrowia 
publicznego oraz istotnych środków w odpowiedzi na rosnące zagrożenie w zakresie zdrowia 
publicznego; oraz   

ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 rozprzestrzenia się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i 
stanowi znacznie większe ryzyko i wyzwanie, ponieważ chorzy, którzy nie mają objawów mogą 
przenosić wirusa i obecnie nie ma skutecznego leczenia tej choroby ani szczepionki na nią; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE ja, JB Pritzker, Gubernator stanu Illinois, w odpowiedzi na wybuch 
epidemii COVID-19 w dniu 9 marca 2020 r. ogłosiłem wszystkie hrabstwa Stanu Illinois 
obszarem klęski żywiołowej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 1 kwietnia 2020 r. ze względu na gwałtowne rozprzestrzenianie się 
COVID-19 ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 30 kwietnia 2020 r., ze względu na spodziewane dalsze 
rozprzestrzenianie się COVID-19 i w następstwie tego skutki zdrowotne w całym stanie, jak 
również na konieczność zapobiegania potencjalnym brakom łóżek szpitalnych, łóżek na OIOM-
ie, respiratorów, środków ochrony indywidualnej i materiałów do przeprowadzania testów na 
obecność wirusa, ogłosiłem wszystkie hrabstwa stanu Illinois obszarem klęski żywiołowej; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE w dniu 29 maja 2020 r. z uwagi na tysiące ofiar śmiertelnych 
spowodowanych przez COVID-19 w stanie Illinois, nieustanny wzrost liczby przypadków, 
nieustanne zagrożenie niedoborami łóżek szpitalnych, łóżek na oddziałach ratunkowych i 
respiratorów oraz wyższe, choć wciąż jeszcze niewystarczające możliwości pod względem 
przeprowadzania testów, a także straty finansowe wskutek wirusa, ponownie ogłosiłem, że 
wszystkie hrabstwa w Stanie Illinois są rejonem objętym klęską żywiołową (wraz z 
wcześniejszymi ogłoszeniami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym 
(Executive Order) oraz z gubernatorskich ogłoszeniach stanu klęski żywiołowej (Gubernatorial 
Disaster Proclamations)); oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE konieczne i właściwe jest, aby stan Illinois w dalszym ciągu podejmował 
natychmiastowe i znaczące działania w celu zapobieżenia lub spowolnienia rozprzestrzeniania 
się wirusa COVID-19 oraz ochrony zdrowia publicznego podczas wybuchu epidemii COVID-
19; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE CDC zaleca ograniczenie osobistych kontaktów z innymi jako najlepszy 
środek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 oraz że dystansowanie 
społeczne – zachowanie przynajmniej 6 stóp odległości od innych osób, niegromadzenie się w 
grupy, unikanie przeludnionych miejsc – jest jedną z najlepszych metod spowolnienia 
rozprzestrzeniania się wirusa; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE CDC zaleca noszenie zakrywanie twarzy w miejscach publicznych, w 
których trudno jest utrzymać środki mające na celu dystans społeczny i podjęcie innych 
krytycznych środków ostrożności,sięmających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się 



wirusa się COVID-19, takich jak częste mycie rąk, zakrywanie twarzy podczas kaszlu i kichania 
oraz czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych powierzchni, 

ZWAŻYWSZY, ŻE zgodne z zaleceniami CDC, rozporządzenie wykonawcze 2020–38 
(Executive Order 2020-38) nakłada obowiązek zachowania dystansu społecznego, noszenia 
okrycia twarzy w miejscach publicznych oraz ograniczenia liczebności zgromadzeń do 
maksymalnie 10 osób; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE zanotowano ponad 131 000 potwierdzonych przypadków wirusa COVID-
19 w 101 hrabstwach stanu Illinois; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE w stanie Illinois zmarło ponad 6 260 osób w związku z COVID-19,  

ZWAŻYWSZY, ŻE mimo iż liczba nowych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 
ustabilizowała się i potencjalnie zaczęła spadać w ciągu ostatnich tygodni, tysiące osób nadal 
zaraża się wirusem i każdego dnia zbyt wielu mieszkańców Illinois traci życie z powodu 
choroby; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę rozprzestrzeniania się wirusa w stanie Illinois kryzys, przed 
którym stoi nasz stan, nadal się rozwija i obecnie wymaga zmieniającej się reakcji w celu 
zapewnienia szpitalom, pracownikom służby zdrowia i osobom udzielającym pierwszej pomocy 
możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wszystkich mieszkańców stanu Illinois oraz w 
sposób zgodny z wytycznymi Departamentu Zdrowia Publicznego stanu Illinois i CDC , które są 
stale aktualizowane; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE Ustawa o Targach Stanowych, 20 ILCS 210/5, stanowi, że Departament 
Rolnictwa stanu Illinois (IDOA) organizuje corocznie Targi Stanowe w Springfield, Illinois 
(Targi Stanu Illinois) oraz w DuQuoin w stanie Illinois (Targi Stanowe w DuQuoin), wspólnie 
nazywane Targami Stanowymi, w celu promowania rolnictwa, przemysłu rolniczego oraz 
zapewnienia eksponatów i działań w dziedzinach przemysłu, edukacji, sztuki i rzemiosła, pracy, 
rozrywki i innych dziedzinach interesujących mieszkańców stanu; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE Targi Stanu Illinois w Springfield zaplanowano w dniach 13 - 23 sierpnia 
2020 r., a targi stanowe w DuQuoin w dniach 28 sierpnia - 7 września 2020 r.; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE na Stanowych targach tradycyjnie odbywają się imprezy rozrywkowe, 
konkursy, wystawy, wyprzedaże, przejażdżki i inne działania, które przyciągają duże tłumy w 
bliskiej odległości - w 2019 roku w targach państwowych wzięło udział ponad 600 000 osób; 
oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE utrzymanie odpowiedniego dystansu społecznego i innych odpowiednich 
środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia byłoby niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe, 
w przypadku wielu działań na obu z Targów Stanowych; oraz  

ZWAŻYWSZY, ŻE zdrowie i bezpieczeństwo gości targowych, animatorów, wystawców, 
sprzedawców, pracowników i osób mieszkających na terenach otaczających Stanowe Targi ma 
ogromne znaczenie;   

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, co następuje: 

Sekcja 1.  W okresie obowiązywania Gubernatorskich ogłoszeń stanu klęski żywiołowej 
zawiesza się przepis Ustawy o Targach Stanowych, 20 ILCS 210 ILCS/5, stanowiący, że 
Departament będzie corocznie organizował stanowe targi w Springfield i DuQuoin. 
Departamentowi Rolnictwa nakazuje się anulowanie targów stanowych zaplanowanych na rok 
2020 zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wykonawczym.   
 
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 będzie miała 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 zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne. 

 
 



 
       _______________________ 
         JB Pritzker, Gubernator 
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