
OGŁOSZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ PRZEZ GUBERNATORA 

 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE koronawirus 2019 (COVID-19) jest nową ciężką chorobą układu 

oddechowego, która może rozprzestrzeniać się wśród ludzi poprzez drogi oddechowe i ma 

objawy podobne do grypy, oraz  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE niektóre grupy są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia 

poważniejszych chorób w wyniku wystąpienia COVID-19, w tym osoby starsze oraz osoby 

cierpiące na poważne przewlekłe schorzenia, takie jak choroby serca, cukrzyca lub choroby 

płuc; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Stan Illinois kontynuuje swoje wysiłki w celu przygotowania się na 

każdą ewentualność, biorąc pod uwagę, że jest to nowa choroba i biorąc pod uwagę znane 

zagrożenia dla zdrowia, jakie stwarza ona dla osób starszych i tych z poważnymi 

przewlekłymi schorzeniami; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 30 stycznia 2020 r. COVID-

19 nadzwyczajnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, a 

Sekretarz Zdrowia i Spraw Społecznych Stanów Zjednoczonych ogłosił 27 stycznia 2020 

r., że COVID-19 stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia określiła epidemię 

COVID-19 jako pandemię i zgłosiła ponad 750 000 potwierdzonych przypadków COVID-

19 oraz 36 500 zgonów, które można przypisać COVID-19 na całym świecie do dnia 31 

marca 2020 r.; oraz  

 

ZWAŻYWSZY, ŻE Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC) zaleca 

obecnie, aby wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych podjęli środki ostrożności w 

celu powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym: (1) praktykowanie 

utrzymywania dystansu od innych, zachowując 6 stóp (ok. 2 m) odległości i unikając 

wszelkich zgromadzeń; (2) zwracanie uwagi na takie objawy, jak gorączka, kaszel lub 

duszności, a w razie pojawienia się objawów mierzenie temperatury; oraz (3) stosowanie 

odpowiedniej higieny, w tym zakrywanie chusteczką twarzy podczas kaszlu i kichania, 

częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund, stosowanie środków 

odkażających dłonie na bazie alkoholu o zawartości co najmniej 60% alkoholu, jeśli mydło 

i woda nie są łatwo dostępne, a także rutynowe czyszczenie często dotykanych powierzchni 

i przedmiotów w celu zwiększenia odporności społeczności i gotowości do reakcji na 

wybuch epidemii; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE CDC zaleca również następujące środki ostrożności dla członków 

gospodarstw domowych, opiekunów i innych osób mających bliski kontakt z osobą 

wykazującą objawy, w okresie od 48 godzin przed wystąpieniem objawów do momentu, 

gdy osoba wykazująca objawy spełni kryteria przerwania izolacji w domu:  (1) pozostawać 

w domu do 14 dni po ostatnim narażeniu i utrzymywanie stałej odległości społecznej (co 

najmniej 6 stóp – ok. 2 m) od innych osób; (2) prowadzić autokontrolę objawów, w tym 



sprawdzać temperaturę ciała dwa razy dziennie i obserwować gorączkę, kaszel lub 

duszność; oraz (3) unikać kontaktu z osobami bardziej narażonymi na ciężką chorobę 

(chyba że mieszkają one w tym samym domu i miały taką samą ekspozycję); oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE szczepionka ani lek na COVID-19 nie są obecnie dostępne; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE pomimo wysiłków na rzecz powstrzymania rozprzestrzeniania się 

COVID-19, Światowa Organizacja Zdrowia i CDC wskazują, że oczekuje się dalszego 

rozprzestrzeniania się COVID-19; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE do dnia 31 marca 2020 r. w Stanie Illinois odnotowano 5 994 

potwierdzone przypadki COVID-19 i 99 zgonów w wyniku COVID-19; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE epidemia COVID-19 spowodowała znaczące negatywne skutki 

gospodarcze, w tym utratę dochodów i wynagrodzeń, co grozi zachwianiem 

bezpieczeństwa i stabilności mieszkań oraz ogólnej stabilności finansowej i 

bezpieczeństwa osób fizycznych i przedsiębiorstw w całym Stanie Illinois; oraz 

ZWAŻYWSZY, ŻE 13 marca 2020 r. prezydent ogłosił w całym kraju stan nadzwyczajny 

zgodnie z sekcją 501(b) Ustawy o pomocy w przypadku klęsk żywiołowych i pomocy w 

sytuacjach kryzysowych Roberta T. Stafforda, 42 U.S.C. 5121-5207 („Ustawa Stafforda”), 

obejmująca wszystkie stany i terytoria, w tym Illinois; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE 26 marca 2020 r. prezydent ogłosił stan poważnej klęski żywiołowej 

w Stanie Illinois zgodnie z sekcją 401 ustawy Stafford; 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 na podstawie powyższego, okoliczności towarzyszące COVID-19 

stanowią ciągłe zagrożenie dla zdrowia publicznego zgodnie z sekcją 4 Ustawy o 

zarządzaniu kryzysowym Stanu Illinois; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE okoliczności związane z COVID-19 spowodowały wystąpienie i 

zagrożenie rozległymi i poważnymi szkodami, obrażeniami oraz utratą życia i mienia na 

opisanymi w sekcji 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym Stanu Illinois; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE polityka Stanu Illinois zakłada, że stan będzie przygotowany na 

wszelkie katastrofy i dlatego konieczne i właściwe jest udostępnienie dodatkowych 

zasobów stanowych w celu zapewnienia, że skutki COVID-19 zostaną złagodzone i 

zminimalizowane w największym możliwym stopniu oraz że mieszkańcy Stanu Illinois 

pozostaną bezpieczni; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE niniejsze ogłoszenie pomoże agencjom Stanu Illinois w 

koordynowaniu zasobów stanowych i federalnych, w tym Strategicznego krajowego 

zapasu leków i sprzętu ochronnego, w celu wsparcia samorządów lokalnych w 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html


przygotowaniu wszelkich działań, które mogą być konieczne w związku z potencjalnym 

wpływem COVID-19 na Stan Illinois; oraz 

 

ZWAŻYWSZY, ŻE warunki te zapewniają uzasadnienie prawne na mocy sekcji 7 

Ustawy o zarządzaniu kryzysowym Stanu Illinois dla wydania ogłoszenia o klęsce 

żywiołowej;  

 

NINIEJSZYM, w interesie na rzecz pomocy ludności Stanu Illinois oraz samorządom 

lokalnym odpowiedzialnym za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ja, JB 

Pritzker, Gubernator Stanu Illinois, niniejszym ogłaszam, co następuje: 

 

Sekcja 1.  Zgodnie z przepisami sekcji 7 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym Stanu Illinois, 

20 ILCS 3305/7, stwierdzam, że w Stanie Illinois istnieje trwająca klęska żywiołowa, a w 

szczególności ogłaszam wszystkie hrabstwa w Stanie Illinois jako obszar jej 

występowania. Niniejsze ogłoszenie upoważnia Gubernatora do wykonywania wszystkich 

uprawnień w sytuacjach nadzwyczajnych przewidzianych w sekcji 7 Ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym Stanu Illinois, 20, ILCS 3305/7, w tym, ale nie wyłącznie, szczególnych 

uprawnień w sytuacjach nadzwyczajnych określonych poniżej. 

 

Sekcja 2.  Departament Zdrowia Publicznego Stanu Illinois i Agencja Zarządzania 

Kryzysowego Stanu Illinois są zobowiązane do dalszej koordynacji działań w zakresie 

planowania i reagowania na aktualne sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego. 

 

Sekcja 3.  Departament Zdrowia Publicznego Stanu Illinois jest ponadto ukierunkowany 

na dalszą współpracę z Gubernatorem, innymi agencjami stanowymi i władzami 

lokalnymi, w tym lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne, przy 

opracowywaniu i wdrażaniu strategii i planów ochrony zdrowia publicznego w związku z 

obecnym zagrożeniem zdrowia publicznego. 

 

Sekcja 4.  Zadaniem Agencji Zarządzania Kryzysowego Stanu Illinois jest dalsze 

wdrażanie stanowego planu operacji kryzysowych w celu koordynacji zasobów stanowych 

w celu wspierania samorządów lokalnych w operacjach reagowania na katastrofy i 

usuwania skutków. 

 

Sekcja 5.  W celu pomocy w zakupach interwencyjnych niezbędnych do reagowania i 

innych nadzwyczajnych uprawnień, na które zezwala Ustawa o zarządzaniu kryzysowym 

Stanu Illinois, przepisy Kodeksu zamówień publicznych Stanu Illinois, które w 

jakikolwiek sposób uniemożliwiają, utrudniają lub opóźniają niezbędne działania w 

radzeniu sobie z katastrofą, są zawieszone w zakresie, w jakim nie są one wymagane przez 

prawo federalne.  W razie konieczności i zgodnie z sekcją 7(1) Ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym Stanu Illinois, 20 ILCS 3305/7(1), Gubernator może podjąć odpowiednie 

działania wykonawcze w celu zawieszenia dodatkowych statutów, nakazów, zasad i 

przepisów. 

 

Sekcja 6.  Zgodnie z sekcją 7(3) Ustawie o zarządzaniu kryzysowym Stanu Illinois 20 

ILCS 3305/7(3), niniejsze ogłoszenie stanowi kontynuację uprawnień Gubernatora, w 



razie konieczności, do przekierowywania kierownictwa, personelu lub funkcji 

departamentów i agencji państwowych lub ich jednostek w celu wykonywania lub 

ułatwiania programów reagowania kryzysowego. 

 

Sekcja 7.  Departament Zdrowia Publicznego Stanu Illinois, Departament Ubezpieczeń 

Stanu Illinois oraz Departament zdrowia i świadczeń rodzinnych Stanu Illinois są 

zobowiązane do dalszego polecania i w razie potrzeby, podejmowania niezbędnych działań 

w celu zapewnienia, że konsumenci nie napotkają na finansowe bariery w dostępie do 

badań diagnostycznych i usług leczniczych przeciwko COVID-19. 

 

Sekcja 8.  Rada ds. edukacji Stanu Illinois ma nadal zalecać i w razie potrzeby, 

podejmować niezbędne działania w celu rozwiązania problemu trwałej nieobecności 

spowodowanej rozprzestrzenianiem się COVID-19 i złagodzenia wszelkich barier w 

korzystaniu z e-learningu w czasie trwania tego ogłoszenia, które istnieją w Kodeksie 

szkolnym Stanu Illinois, 105 ILCS 5/1-1 i następnych.  

  

Sekcja 9.  Wszystkie agencje stanowe są zobowiązane do współpracy z Gubernatorem, 

innymi agencjami stanowymi i władzami lokalnymi w zakresie opracowywania i 

wdrażania strategii i planów radzenia sobie ze skutkami gospodarczymi epidemii COVID-

19 i wychodzenia z nich. 

 

Sekcja 10.  Zgodnie z sekcją 7(14) Ustawy o zarządzaniu kryzysowym Stanu Illinois, 20 

ILCS 3305/7(14) podwyżki cen sprzedaży towarów lub usług, w tym artykułów 

medycznych, wyposażenia ochronnego, leków i innych towarów przeznaczonych do 

pomocy w zapobieganiu lub leczeniu i rekonwalescencji po COVID-19, są zakazane w 

Stanie Illinois w czasie obowiązywania niniejszego ogłoszenia. 

 

Sekcja 11.  Niniejsze ogłoszenie może ułatwić składanie wniosków o federalną pomoc 

nadzwyczajną i/lub pomoc w związku z klęskami żywiołowymi, jeżeli pełna i 

kompleksowa ocena szkód wskazuje, że skuteczna naprawa szkód przekracza możliwości 

Stanu i dotkniętych nimi samorządów lokalnych. 

 

Sekcja 12.  Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie niezwłocznie i pozostaje w mocy przez 

30 dni. 

 

 

 

 

      

 


