
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 lipca 2021 r.               Rozporządzenie 
wykonawcze 2021-15 
 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE 2021-15 
(ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE COVID-19 NR 84) 

 
ZWAŻYWSZY, ŻE od początku marca 2020 roku stan Illinois stoi w obliczu pandemii, która 
spowodowała nadzwyczajną chorobę i utratę życia, doprowadzając do zakażenia do tej pory ponad 
1 400 000 osób a także odbierając życie 23400 mieszkańcom; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE w miarę jak stan Illinois w dalszym ciągu 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, obciążenie dla mieszkańców, personelu medycznego, służb ratowniczych i rządu w 
całym stanie jest bezprecedensowe; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE ochrona zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców stanu Illinois należy do 
najważniejszych funkcji rządu stanowego; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE dystans społeczny, zakrywanie twarzy i inne środki ostrożności w zakresie 
zdrowia publicznego okazały się kluczowe dla spowolnienia i powstrzymania rozprzestrzeniania 
się wirusa COVID-19 oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wytyczne w zakresie zdrowia publicznego wskazują, że ograniczanie do 
minimum fizycznych interakcji między osobami, które nie są zaszczepione i nie mieszkają w 
tym samym gospodarstwie domowym, ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia 
rozprzestrzeniania się COVID-19; oraz  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC nadal zaleca stosowanie tekstylnych osłon twarzy lub 
maseczek chroniących osoby, które nie są w pełni zaszczepione na COVID-19, oraz  
 
MAJĄC NA UWADZE, że CDC zaleca, aby szkoły postępowały zgodnie z wytycznymi CDC 
dotyczącymi zapobiegania COVID-19 w szkołach podstawowych i średnich i współpracowały z 
lokalnymi urzędnikami służby zdrowia przy określeniu strategii zapobiegawczych potrzebnych 
na danym obszarze, w tym maskowania; oraz,  
 
ZWAŻYWSZY, ŻE agencja CDC nadal zaleca, aby dostawcy usług opieki dziennej nadal 
stosowali strategie zapobiegania COVID-19, w tym maseczki i utrzymywanie odległości 
fizycznej nawet po zaszczepieniu dostawców usług opieki dziennej i personelu; 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 23400 
mieszkańców stanu Illinois i miał ujemny wpływ na zdrowie fizyczne kolejnych dziesiątek 
tysięcy osób, spowodował również znaczne straty ekonomiczne i nadal zagraża dobrostanowi 
finansowemu znacznej liczby osób i przedsiębiorstw w całym kraju i w całym stanie; oraz 
 
ZWAŻYWSZY, ŻE wiele agencji wykonawczych w stanie nadal koncentruje 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 23 lipca 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 odpowiedzi na opisaną powyżej nadzwyczajną sytuację epidemii i stanu 
zagrożenia zdrowia publicznego uważam za konieczne ponowne wydanie rozporządzeń 
wykonawczych 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 2020-23, 
2020-24, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 2021-03, 
2021-12, oraz 2021-13 i niniejszym włączam do nich klauzule wstępne tych rozporządzeń 
wykonawczych;  
 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, na mocy uprawnień przyznanych mi jako Gubernatorowi 
Stanu Illinois, zgodnie z Konstytucją stanu Illinois i Sekcjami 7(1), 7(2), 7(3), 7(8), 7(9) oraz 
7(12) Ustawy o Agencji ds. Zarządzania Kryzysowego w stanie Illinois, 20 ILCS 3305, oraz 
zgodnie z uprawnieniami przysługującymi na mocy przepisów o zdrowiu publicznym, 
niniejszym zarządzam co następuje, z dniem 23 lipca 2021 roku: 
 
Część 1: Ponowne wydanie rozporządzeń wykonawczych. 
 
Rozporządzenia wykonawcze 2020-04, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-20, 2020-21, 
2020-23, 2020-24, 2020-27, 2020-29, 2020-30, 2020-36, 2020-40, 2020-45, 2020-50, 2020-68, 
2021-03, 2021-12 i 2021-13 zostają niniejszym ponownie wydane, 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 21 sierpnia 2021 r. Żadne z postanowień w sekcji 2 nie uniemożliwia 
Departamentowi Usług Centralnego Zarządzania (Department of Central Management 
Services) określenia 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 2020-09 (Teleporady): 
 
Sekcje 9 i 10 Rozporządzenia wykonawczego 2020-09 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do 21 sierpnia 2021 r. 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-09 zostaje następnie zmienione i poprawione w 
następujący sposób:  
 
Sekcja 9. Na czas obowiązywania Gubernatorskiego ogłoszenia stanu klęski żywiołowej 
Podmiot świadczący usługi zdrowotne objęte ochroną i/lub podmiot objęty ochroną, 
podlegający wymogom ustawy o poufności w zakresie zdrowia psychicznego i 
niepełnosprawności rozwojowej, 740 ILCS 110, lub który zgodnie federalną Ustawie o 
przenośności i odpowiedzialności ubezpieczeń zdrowotnych z 1996 r., Prawo Publiczne 
104-191, wraz ze wszelkimi późniejszymi zmianami ustawy oraz przepisami 
ogłaszanymi na jej podstawie wykorzystuje technologię komunikacji audio lub wideo w 
celu świadczenia teleporad, może korzystać z wszelkich niepublicznych produktów 
komunikacji na odległość, zgodnie z Sekcją 1 niniejszego Rozporządzenia 
wykonawczego w zakresie zgodnym z wytycznymi z 17 marca 2020 r. wydanymi przez 
U. S. Department of Health and Human Services (Departament Zdrowia i Usług 
Społecznych USA) - Office of Civil Rights, pod tytułem „Notification of Enforcement 
Discretion for Telehealth Remote Communications During the COVID-19 Nationwide 
Public Health Emergency”. To zachowanie dyskrecji ma zastosowanie do podmiotów 
świadczących teleporady lub podmiotów nim objętych z jakiegokolwiek powodu, 
niezależnie od tego, czy usługa teleporady dotyczy diagnozy i leczenia schorzeń 
związanych z COVID-19. Usługodawcy i podmioty objęte ubezpieczeniem powinni, w 
miarę możliwości, powiadamiać pacjentów, że aplikacje stron trzecich mogą stwarzać 
zagrożenie dla prywatności. Dostawcy powinni włączyć wszystkie dostępne tryby 
szyfrowania i prywatności podczas korzystania z takich aplikacji. Facebook Live, 
Twitch, TikTok i podobne aplikacje do komunikacji wideo, które są skierowane do ogółu 
społeczeństwa, nie powinny być wykorzystywane w ramach świadczenia teleporad przez 
podmioty świadczące usługi zdrowotne objęte ubezpieczeniem lub podmioty nim objęte. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-11 (Okres powiadomienia Departamentu 
Więziennictwa stanu Illinois): 
 
Sekcja 4 Rozporządzenia wykonawczego 2020-11 zostaje ponownie wydana i 
przedłużona do 21 sierpnia 2021 r.  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-12 (Sprawdzenie przeszłości pracownika służby 
zdrowia; okres powiadomienia Wydziału dla Nieletnich stanu Illinois): 
 
Sekcja 3 Rozporządzenia wykonawczego 2020-12 zostaje ponownie wydana i 
przedłużona do 21 sierpnia 2021 r. 
 
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 21 sierpnia 2021 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 (Wymogi dotyczące pomocy publicznej):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-20 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do 21 sierpnia 2021 r. 
 



Rozporządzenie wykonawcze 2020-21(Przymusowe urlopy Departamentu 
Więziennictwa stanu Illinois): 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-21 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do 21 sierpnia 2021 r. 

 
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 21 sierpnia 2021 r. 
 
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 21 sierpnia 2021 r. 

 
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 21 sierpnia 2021 r. 

 
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 21 sierpnia 2021 roku lub do czasu, gdy odpowiednie przepisy (HB 1957, 
ustanowione przez 102. Zgromadzenie Ogólne) zostaną uchwalone i wejdą w życie, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
 
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 21 sierpnia 2021 r.  

 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-36 (Zezwolenia na zawarcie związku 
małżeńskiego):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-36 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do 21 sierpnia 2021 r. 
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-40 (Prawo pracy dla osób nieletnich): 
 
Sekcje 2 i 4 Rozporządzenia wykonawczego 2020-40 zostają ponownie wydane i 
przedłużone do 21 sierpnia 2021 r. 

 
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 2020-50 (Wznowienie przeniesień z zakładów karnych 
z hrabstw przez Departament Więziennictwa stanu Illinois):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2020-50 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do 21 sierpnia 2021 r. 



 
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 21 listopada 2021 r. 

 
Zarządzenie wykonawcze 2021-03 (Środki ograniczające dla regionów):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-03 zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone 
do 21 sierpnia 2021 r.  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-12 (Faza V Rewitalizacji społeczeństwa):  
 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-12, z uwzględnieniem poniższych zmian i 
weryfikacji, zostaje ponownie wydane w całości i przedłużone do 21 sierpnia 2021 r.  
 
8. Zalecenia dotyczące zdrowia publicznego dla szkół podstawowych i średnich.  

Stan Illinois w pełni przyjął zaktualizowane wytyczne CDC dla szkół K-12 w dniu 9 
lipca 2021 roku. CDC zaleca noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych i w 
miejscach zatłoczonych przez wszystkie osoby (w wieku 2 lat i starsze), które nie są 
w pełni zaszczepione. CDC zaleca również zachowanie odległości fizycznej, badania 
przesiewowe, procedury związane z wentylacją, myciem rąk oraz oddychaniem, 
pozostawanie w domu podczas choroby oraz poddanie się badaniom, śledzenie 
kontaktów w połączeniu z kwarantanną i izolacją oraz czyszczenie i dezynfekcję jako 
ważne warstwy prewencji w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach. Ze 
względu na znaczenie nauki na miejscu, szkoły, w których nie wszyscy są w pełni 
zaszczepieni, powinny w miarę możliwości wdrażać w swoich strukturach odległość 
fizyczną (oprócz maskowania i innych strategii profilaktycznych), ale nie powinny 
wykluczać uczniów z nauki w na miejscu, aby zachować minimalną wymaganą 
odległość. Zgodnie z wytycznymi CDC okręgi szkolne w stanie Illinois powinny 
współpracować z miejscowymi urzędnikami ds. zdrowia publicznego w celu 
określenia strategii prewencyjnych potrzebnych na danym terenie poprzez 
monitorowanie poziomu transmisji w społeczności i lokalnego zasięgu szczepień oraz 
stosowanie testów przesiewowych w celu wykrywania przypadków w szkołach K-12. 
CDC stwierdza również, że w zależności od potrzeb danej społeczności 
administratorzy szkół mogą decydować o wprowadzeniu powszechnego wymogu 
stosowania masek (tj. wymogu niezależnie od stanu zaszczepienia) w szkole. 
Wytyczne CDC zawierają zalecenie, że jeśli administratorzy szkół decydują się na 
rezygnację z którejkolwiek ze strategii prewencyjnych w ramach swojej szkoły 
zgodnie z warunkami miejscowymi, powinni rezygnować z nich pojedynczo i ściśle 
kontrolować (za pomocą odpowiednich testów w szkole i/lub społeczności) wzrost 
liczby przypadków COVID-19.  Niezależnie od polityki dotyczącej masek w szkole, 
pasażerowie i kierowcy muszą nosić maski w autobusach szkolnych, w tym w 
autobusach obsługiwanych przez systemy szkół publicznych i prywatnych, z 
zastrzeżeniem wyłączeń i wyjątków w zarządzeniu CDC, które wymaga noszenia 
masek w komunikacji i w węzłach komunikacyjnych. 

 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-13 (Moratorium na eksmisje z lokali 
mieszkalnych):  
 
Sekcje 1, 4, 5, 7 i 8 Rozporządzenia wykonawczego 2021-13, zmienionego przez 
Rozporządzenie wykonawcze 2021-14, zostają ponownie wydane i przedłużone do 21 
sierpnia 2021 r.  
 
Sekcja 2 Rozporządzenia wykonawczego 2021-13 zostaje ponownie wydana i 
przedłużona do 31 lipca 2021 roku, po czym Sekcja 2 zostaje uchylona.  

 
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 23 lipca 2021 r. 
Złożone przez Sekretarza Stanu dnia 23 lipca 2021 r. 
 


