
 
 
30 kwietnia 2021 r.              Rozporządzenie wykonawcze 2021-09 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2021-09 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 78) 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stanął w obliczu pandemii, która 
spowodowała nadzwyczajną chorobę i utratę życia, doprowadzając do zakażenia do tej pory ponad 
1 240 000 osób a także odbierając życie 21.950 mieszkańcom; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak stan Illinois reaguje na klęskę żywiołową w zakresie zdrowia 
publicznego spowodowaną chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19), nową, ciężką, ostro 
przebiegającą chorobą układu oddechowego, która rozprzestrzenia się szybko drogą kropelkową i 
na którą nadal nie wynaleziono leku ani szczepionki, obciążenie dla mieszkańców, personelu 
medycznego, służb ratowniczych i rządu w całym stanie jest bezprecedensowe; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE przez cały czas, ale zwłaszcza podczas zagrożenia w zakresie zdrowia 
publicznego, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do 
najważniejszych funkcji rządu stanowego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE badania i wytyczne w zakresie zdrowia publicznego w coraz większym 
stopniu wskazują na zasadność noszenia maseczek tekstylnych w miejscach publicznych, w 
których trudno jest utrzymać dystans społeczny, i wskazują, że ryzyko przenoszenia wirusa na 
zewnątrz jest mniejsze niż ryzyko przenoszenia w pomieszczeniach zamkniętych; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne w zakresie zdrowia publicznego wskazują, że ograniczanie do 
minimum fizycznych interakcji między osobami, które nie mieszkają w tym samym 
gospodarstwie domowym, ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się 
COVID-19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE COVID-19 rozprzestrzeniał się w Illinois, podczas gdy wydawane były 
Gubernatorskie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej (Gubernatorial Disaster Proclamations), 
okoliczności odpowiedzialne za tę klęskę zmieniły się i nadal się zmieniają, czyniąc definitywne 
przewidywania przebiegu epidemii w ciągu nadchodzących miesięcy bardzo trudne; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE oprócz tego, że wirus COVID-19 spowodował śmierć ponad 21.950 
mieszkańców stanu Illinois i spustoszył zdrowie fizyczne kolejnych dziesiątek tysięcy osób, 
spowodował również znaczne straty ekonomiczne i nadal zagraża dobrobytowi finansowemu 
znacznej liczby osób i przedsiębiorstw w całym kraju i w całym stanie; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wiele agencji wykonawczych w stanie skoncentrowało swoje ograniczone 
zasoby na bieżącym reagowaniu na pandemię COVID-19; oraz  
ZWAŻYWSZY, ŻE pandemia COVID-19 wymaga od Departamentu Rolnictwa Stanu Illinois 
(Illinois Department of Agriculture, IDOA) zajęcia się wpływem epidemii na stanowy łańcuch 
dostaw żywności poprzez regulacje i nadzór nad zakładami mięsnymi i drobiarskimi oraz 
zakładami zarządzania żywym inwentarzem; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE zakłócenie działania rynku zwierząt gospodarskich przez pandemię 
COVID-19 wymagało od IDOA skoncentrowania zasobów na współpracy z właścicielami i 
hodowcami zwierząt gospodarskich w zakresie rozwiązywania problemów związanych z 
bezpiecznym i ekologicznym utylizowaniem zwierząt poprzez nadzór i regulację ustawy o 
utylizacji martwych zwierząt (Dead Animal Disposal Act); oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE IDOA reguluje i bada wiele innych branż, które zostały bezpośrednio 
dotknięte pandemią COVID-19, w tym między innymi podmioty stosujące pestycydy, schroniska 
dla zwierząt, sklepy zoologiczne i stacje benzynowe, a dalsze, właściwe regulowanie tych branż 
wymaga od IDOA poświęcenia dodatkowego czasu i zasobów na stworzenie nowych procedur 
prowadzenia zdalnych dochodzeń i szkoleń; oraz 
 



ZWAŻYWSZY, ŻE szkodliwy wpływ pandemii COVID-19 na branże regulowane przez IDOA 
wymagał od IDOA poświęcenia dodatkowego czasu i zasobów na organizację i zarządzanie 
terminowym wdrożeniem programu dotacji na przerwę w działalności gospodarczej; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE 30 kwietnia 2021 r., biorąc pod uwagę spodziewane dalsze 
rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz bieżące skutki zdrowotne i ekonomiczne, które będą 
odczuwalne w nadchodzącym miesiącu przez ludzi w całym stanie, ogłosiłem, że wszystkie 
hrabstwa stanu Illinois stanowią obszar klęski żywiołowej; oraz  
 
           ZWAŻYWSZY, ŻE w reakcji na zagrożenie epidemiczne i zagrożenie dla zdrowia 
publicznego, jak opisano powyżej, uważam, że konieczne jest ponowne wydanie Rozporządzeń 
wykonawczych 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 
2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-29, 
2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 
2020-57, 2020-68, 2020-72, 2021-03 i 2021-07 oraz niniejszym wprowadzam klauzule 
rozpoczynające się od ZWAŻYWSZY, ŻE zawarte w tych Rozporządzeniach wykonawczych;  
 
NINIEJSZYM, na mocy uprawnień nadanych mi jako Gubernatorowi stanu Illinois, zgodnie z 
Konstytucją stanu Illinois oraz artykułami 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) i 7(12) ustawy o Agencji 
Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 
ILCS 3305, oraz zgodnie z uprawnieniami zawartymi w przepisach dotyczących zdrowia 
publicznego, nakazuję, co następuje, ze skutkiem od dnia 30 kwietnia 2021 roku: 
 
Część 1: Kontynuacja rozporządzeń wykonawczych. 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 
2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 
2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 
2020-50, 2020-57, 2020-68 oraz 2021-07 zostają niniejszym ponownie wydane na mocy 
niniejszego Rozporządzenia wykonawczego 2020-52, jak następuje: 
 

Rozporządzenie wykonawcze 2020-04 (Zamknięcie James R. Thompson Center; 
uchylenie wymogu zwolnienia lekarskiego dla pracowników państwowych): 
 
Sekcje 2 i 3 rozporządzenia wykonawczego 2020-04 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 29 maja 2021 roku. Żadne z postanowień w sekcji 2 nie stoi na 
przeszkodzie Departamentowi Usług Centralnego Zarządzania (Department of Central 
Management Services) w określeniu specjalnych punktów wejść i wyjść oraz 
kontrolowania przepływu ruchu w James R. Thompson Center dla pracowników, 
członków społeczeństwa załatwiających sprawy stanowe i członków społeczeństwa 
wspierających przedsiębiorstwa i strefę gastronomiczną. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-07 (Wymogi dotyczące spotkań osobistych): 
 
Sekcja 6 Rozporządzenia wykonawczego 2020-07, zmienionego przez Rozporządzenie 
wykonawcze 2020-33 i Rozporządzenie wykonawcze 2020-44, zostaje ponownie wydana 
i przedłużona do dnia 29 maja 2021 roku.  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-08 (Działalność Sekretarza Stanu): 
 
Sekcja 2 Rozporządzenia wykonawczego 2020-08, zmienionego przez Rozporządzenie 
wykonawcze 2021-06 i Rozporządzenie wykonawcze 2020-44, zostaje ponownie wydana 
i przedłużona do dnia 15 maja 2021 roku. 
 
Sekcje 3, 4 i 5 Rozporządzenia wykonawczego 2020-08, zmienionego przez 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-39 i Rozporządzenie wykonawcze 2020-44, zostają 
ponownie wydane i przedłużone do 29 maja 2021 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 (Telezdrowie): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-09, zmienione Rozporządzeniem wykonawczym 
2020-52, zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone do dnia 29 maja 2021 roku.  



 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-11 (Okres powiadomienia Departamentu 
Więziennictwa stanu Illinois): 
 
Sekcja 4 Rozporządzenia wykonawczego 2020-11 zostaje ponownie wydana i 
przedłużona do dnia 29 maja 2021 roku.  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-12 (Sprawdzenie przeszłości pracownika służby 
zdrowia; okres powiadomienia Wydziału dla Nieletnich stanu Illinois): 
 
Sekcje 1 i 3 rozporządzenia wykonawczego 2020-12 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-15 (Zawieszenie przepisów kodeksu szkolnego 
stanu Illinois): 
 
Sekcje 5, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia wykonawczego 2020-15 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-16 (Zawieszenie wymogu szkolenia 
stacjonarnego dla służb bezpieczeństwa): 
 
Sekcja 2 Rozporządzenia wykonawczego 2020-16 zostaje ponownie wydana i 
przedłużona do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-03 i 2020-17 (Terminy i wnioski dotyczące 
konopi indyjskich): 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-03 i 2020-17, zmienione Rozporządzeniem 
wykonawczym 2020-18, zostają ponownie wydane i pozostają w mocy zgodnie z 
Rozporządzeniem wykonawczym 2020-18.   
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 (Wymogi dotyczące pomocy publicznej):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-21(Przymusowe urlopy Departamentu 
Więziennictwa stanu Illinois): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-21 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 (Działania Departamentu Finansów i 
Regulacji Zawodowej stanu Illinois dla licencjonowanych specjalistów 
zaangażowanych w reagowanie na katastrofy):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-23 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-24 (Program medycyny sądowej Departamentu 
Spraw Społecznych stanu Illinois; dochodzenia w sprawach pracowników 
Departamentu Spraw Społecznych stanu Illinois):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-24 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-25 (Zajęcie wierzytelności i potrącenia z 
wynagrodzeń): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-25, zmienione Rozporządzeniem wykonawczym 
2020-55, zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone do dnia 29 maja 2021 roku. 



 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-26 (Liczba miejsc w szpitalach):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-26 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-27 (Pozytywny wynik testu na obecność COVID-
19 w zwłokach): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-27 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-29 (Kształcenie w formie stacjonarnej lub 
egzaminy na licencje zawodowego ubezpieczyciela): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-29 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-30 (Wygasłe konsularne dokumenty 
identyfikacyjne; elektroniczne dokumenty dla Komisji Praw Człowieka Stanu 
Illinois): 
 
Sekcje 1, 4, 5 i 6 Rozporządzenia wykonawczego 2020-30 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 29 maja 2021 roku.  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-34 (Wymogi dotyczące konopi indyjskich):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-34 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-35 (Działania regulacyjne Departamentu 
Zdrowia Publicznego stanu Illinois):  
 
Sekcje 14, 15, 16 i 17 Rozporządzenia wykonawczego 2020-35 zostają ponownie 
wydane i przedłużone do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-36 (Zezwolenia na zawarcie związku 
małżeńskiego):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-36 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-40 (Prawo pracy dla osób nieletnich): 
 
Sekcje 2 i 4 rozporządzenia wykonawczego 2020-40 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do dnia 29 maja 2021 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-42 (Targi stanowe): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-42 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-43 (Faza IV Rewitalizacji społeczeństwa): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-43 zmienione przez Rozporządzenie wykonawcze 
2020-55 i Rozporządzenie wykonawcze 2020-59 zostaje ponownie wydane w całości i 
przedłużone do 29 maja 2021 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-43 zostaje następnie zmienione i poprawione w 
następujący sposób:  
 



Wymagania dotyczące zdrowia publicznego dla osób indywidualnych. Ludzie muszą 
postępować zgodnie z następującymi zaleceniami, aby chronić zdrowie i życie własne 
oraz swoich sąsiadów: 

b.            Noszenie okrycia twarzy w miejscach publicznych lub podczas pracy. 
Każda osoba powyżej drugiego roku życia, która jest w stanie pod względem 
medycznym tolerować okrycie twarzy (maskę lub osłonę z tkaniny), jest 
zobowiązana do zakrycia nosa i ust okryciem twarzy, gdy przebywa w miejscu 
publicznym i nie jest w stanie utrzymać odległości 6 stóp od innych osób.  
Wymóg ten ma zastosowanie do pomieszczeń, takich jak sklepy, oraz do miejsc 
publicznych na świeżym powietrzu, gdzie zachowanie odległości 6 stóp nie 
zawsze jest możliwe.  Jednak osoby w pełni zaszczepione nie muszą już nosić 
maski na zewnątrz, z wyjątkiem zatłoczonych miejsc, w których możliwość 
zachowania dystansu fizycznego jest ograniczona.     

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-45 (Zezwolenia dot. konopi): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-45 zostaje ponownie wydane w całości i pozostaje w 
mocy zgodnie z treścią Rozporządzenia wykonawczego 2020-45.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-47 (Nauczanie indywidualne w placówkach 
programu K-12):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-47 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-50 (Wznowienie przeniesień z zakładów karnych 
z hrabstw przez Departament Więziennictwa stanu Illinois):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-50 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-57 (Karty identyfikacyjne dotyczące konopi 
indyjskich):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-57 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-68 (Odnowienie kart identyfikacyjnych 
dotyczących konopi indyjskich):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-68, zmienione Rozporządzeniem wykonawczym 
2021-05, zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone do dnia 29 maja 2021 roku. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-72 (Moratorium na eksmisje z lokali 
mieszkalnych): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-72 zmienione przez Rozporządzenie wykonawcze 
2020-74, Rozporządzenie wykonawcze 2021-01, Rozporządzenie wykonawcze 2021-05 i 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-06 zostają ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 

 
Zarządzenie wykonawcze 2021-03 (Środki ograniczające dla regionów):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-03 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-07 (Zawieszenie przepisów ustawy o pomocy 
energetycznej stanu Illinois): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-07 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do dnia 29 maja 2021 roku. 

 



Część 2: Klauzula ochronna. 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 zarządzenia wykonawczego uznaje się za rozdzielne. 

 
 
                                               
          Gubernator JB Pritzker 
 
 
 
Wydane przez Gubernatora dnia 30 kwietnia 2021 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 30 kwietnia 2021 r. 
 
 


